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คำนำ 
 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 
วรรคสาม  กำหนดใหเม่ือแผนพัฒนาจังหวัดไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใชแลว
การจัดทำแผน พัฒนาทองถิ่นขององค กรปกครองสวนท อถิ่นและการดำเนิ นกิจการของจังห วัด 
และหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลาว ประกอบกับระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ขอ 7 กำหนดใหแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาหาป ดังนั้น เพ่ือใหแผนพัฒนาทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบัน ซ่ึงเปนแผนพัฒนาทองถิ่นท่ีมีระยะเวลาสี่ป (พ.ศ.2561-
2564  มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด รวมท้ังแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปกลุมจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดใหกับ
ประชาชน จึงไดกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาทองถิ่นเปนระยะเวลาหาป (พ.ศ. 2561-2565  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน  

(พ.ศ. 2561 – 2565  
ขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ  อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

-------------------------------------------------- 
 

สวนที่ 1 
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

1. ดานกายภาพ 
1.1 ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตำบล 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ  ต้ังอยู เลขท่ี 286 หมูท่ี 1 บานน้ำซับ ตำบลสระขวัญ   
อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว ต้ังอยูทิศตะวันตก ของอำเภอเมืองสระแกว ระยะหางจากอำเภอ
เมืองสระแกว ประมาณ 8 กิโลเมตร 

ทิศเหนือ       ติดตอตำบลสระแกว อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
ทิศใต       ติดตอตำบลหนองหวา อำเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว 
ทิศตะวันตก     ติดตอตำบลศาลาลำดวน  อำเภอเมืองสระแกว  จังหวัดสระแกว,  ตำบลทาชาง   

อำเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ทิศตะวันออก   ติดตอตำบลสระแกว  อำเภอเมืองสระแกว, ตำบลเขาฉกรรจ  อำเภอเขาฉกรรจ  

จังหวัดสระแกว  
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุม  มีคลองพระสะทึงไหลผาน 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

1. อุณหภูมิเฉลี่ย 27-28.9  องศาเซลเซียส 
- อุณหภูมิสูงสุด 27  องศาเซลเซียส 
- อุณหภูมิต่ำสุด   40  องศาเซลเซียส 

2. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (ป 2561  
ฝนตกเฉลี่ยประมาณ  900  มิลลิเมตร   

3. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย  1,296-1,539  มิลลิเมตร  
4. ทิศทางลมในแตละฤดู สามารถแบงได 3 ฤดู คือ 

- ฤดูรอน เริ่มต้ังแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศรอน
และแหงแลง  แตบางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรง
หรืออาจมีลูกเห็บตกกอใหเกิดความเสียหายแกประชาชนทุกป เรียกวา “พายุฤดูรอน”  
อากาศรอน จะมีอุณหภูมิระหวาง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส รอนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 
40 องศาเซลเซียส ขึ้นไป   

- ฤดูฝน เริ่มต้ั งแต กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 
 แตอาจเกิด“ชวงฝนท้ิง” ซ่ึงอาจนานประมาณ 1 - 2 สัปดาหหรือบางปอาจเกิดขึ้นรุนแรง 
และมีฝนนอยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  แตในเขตองคการบริหารสวนตำบลไมเคยเกิด
อุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  900  มิลลิเมตร   
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- ฤดูหนาว เริ่มต้ังแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ในชวงกลางเดือน
ตุลาคม นานราว 1 - 2 สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวน
ไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟาคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 
ประมาณ  15 องศา    

 

1.4 ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยท่ัวไปเปนดินรวนปนทราย  ประมาณ  75 % ดินลูกรังประมาณ 15 % 

ลักษณะดินในพ้ืนท่ีเปนดินเหนียวประมาณ 10 %   

1.5 ลักษณะของแหลงน้ำ 
- ลำคลอง,ลำหวย 8 สาย 
- แหลงน้ำท่ีสรางขึ้น 

 * ฝาย   11 แหง 
 * สระน้ำสาธารณะ 91 แหง 
 * บอบาดาล  120 แหง 

1.6 ลักษณะของไมและปาไม 
ในเขตองคการบริหารสวนตำบลมีปาไมในเขตพ้ืนท่ีสวนนก หมูท่ี  14  บานคลองมะละกอ  

และมีตนไมท่ีชาวบานปลูกลักษณะของไมเปนไมยืนตน ผลัดใบ   
 

2. ดานการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 

-  เดิมเปนเขตการปกครองของอำเภอเมืองสระแกว  จังหวัดสระแกว  ไดจัดต้ังเปนสภาตำบล
สระขวัญ  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดต้ังองคการบริหารสวนตำบล  เม่ือวันท่ี 19  
เดือนมกราคม พ.ศ.  2539 และไดเปล่ียนแปลงฐานะสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป  เลม 113 ตอนท่ี  9ง ลงวันท่ี 30 มกราคม 2539 
เปนองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ มีผลบังคับใชในวันท่ี 30 มีนาคม 2559 

-  จำนวน 21 หมูบาน คือ พ้ืนท่ีเต็มท้ังหมูบาน ไดแก  
หมูท่ี 1 บานน้ำซับ  
หมูท่ี 2 บานใหมถาวร   
หมูท่ี 3 บานแกงสีเสียด 
หมูท่ี 4 บานทุงพลวง 
หมูท่ี 5 บานหนองไผ 
หมูท่ี 6 บานเนินผาสุก 
หมูท่ี 7  บานใหมไฟวัลย 
หมูท่ี 8 บานคลองปูน 
หมูท่ี 9 บานบะเจริญ 
หมูท่ี 10 บานคลองคันฉอ 
หมูท่ี 11 บานโคกสำราญ 
หมูท่ี 12 บานทุงหินโคน 
หมูท่ี 13 บานวังตีอก 
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หมูท่ี 14 บานคลองมะละกอ 
หมูท่ี 15 บานเนินไทร 
หมูท่ี 16 บานคลองจาน 
หมูท่ี 17 บานเนินสะอาด 
หมูท่ี 18 บานคลองมะละกอใต 
หมูท่ี 19 บานหนองโสน 
หมูท่ี 20 บานคลองอาง 
หมูท่ี 21 บานสารคาม 

-  มีพ้ืนท่ี 109  ตารางกิโลเมตร  ระยะหางจากตัวจังหวัดสระแกว 8  กิโลเมตร 
-  พ้ืนท่ีมีท้ังหมด จำนวน  109  ตารางกิโลเมตร 
-  หางจากกรุงเทพฯ ประมาณ  193  กิโลเมตร 
-  หางจากท่ีวาการอำเภอเมืองประมาณ  6.3  กิโลเมตร 
-  หางจากศาลากลางจังหวัดประมาณ  19  กิโลเมตร 

2.2 การเลือกตั้ง 
แบงเขตการเลือกต้ังออกเปน  21  เขต 
จำนวนผูมีสิทธิเลือกต้ัง  10,704  คน  
จำนวนผูไปใชสิทธิเลือกต้ัง  8,405  คน 
(ขอมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2555  

 
3. ขอมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ มีหมูบานท่ีอยูในเขตรับผิดชอบ 21 หมูบาน  โดยแยก
พ้ืนท่ีการปกครองออกเปน  21  หมูบาน  ดังนี้ 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน 
จำนวน

ครัวเรือน 
(หลังคาเรือน  

จำนวนประชากร  (คน  

ชาย หญิง รวม 

1 บานน้ำซับ 556 465 441 906 

2 บานใหมถาวร 317 440 435 875 

3 บานแกงสีเสียด 303 432 430 862 

4 บานทุงพลวง 262 481 487 968 

5 บานหนองไผ 219 252 249 501 

6 บานเนินผาสุก 323 488 506 994 

7 บานใหมไพรวัลย 366 494 465 959 

8 บานคลองปูน 299 465 489 954 

9 บานบะเจริญ 181 226 198 424 

10 บานคลองคันฉอ 300 390 408 798 
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หมูท่ี ชื่อหมูบาน 
จำนวน

ครัวเรือน 
(หลังคาเรือน  

จำนวนประชากร  (คน  

ชาย หญิง รวม 

11 บานโคกสำราญ 327 496 458 954 

12 บานทุงหินโคน 347 450 429 879 

13 บานวังตีอก 165 273 259 532 

14 บานคลองมะละกอ 360 529 547 1,076 

15 บานเนินไทร 204 338 354 692 

16 บานคลองจานนอย 144 195 182 377 

17 บานเนินสะอาด 218 287 300 587 

18 บานคลองมะละกอใต 176 296 285 581 

19 บานหนองโสน 127 221 203 424 

20 บานคลองอาง 174 294 274 568 

21 บานสารคาม 287 418 384 802 

 รวมท้ังหมด 5,659 8,714 8,294 17,008 

 
4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
    องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ  มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน  5  แหง     
 

ท่ี ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวนเด็ก (คน  

ชาย หญิง รวม 

1 ศพด. ร.ร.บานน้ำซับเจริญ 28 20 48 

2 ศพด.บานทุงหินโคน 19 19 38 

3 ศพด. ร.ร.บานคลองมะละกอ 22 23 45 

4 ศพด. ร.ร.บานเนินผาสุก 15 12 27 

5 ศพด.บานใหมถาวร 16 23 39 

รวม 100 97 197 

 
(หมายเหตุ  :  ขอมูล  ณ  วันท่ี  6  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  2561   
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  ในพ้ืนท่ีตำบลสระขวัญมีโรงเรียนสังกัด สพท. ในเขตพ้ืนท่ี  จำนวน  10  แหง 
 

ท่ี ชื่อโรงเรียน 
จำนวนนักเรียน (คน  

หมายเหต ุ
ชาย หญิง รวม 

1 บานน้ำซับเจริญ 103 83 186 โรงเรียนขยายโอกาส 

2 บานทุงหินโคน 152 114 266 โรงเรียนขยายโอกาส 

3 บานใหมถาวร 60 43 103  

4 บานแกงสีเสียด 37 22 59  

5 บานทุงพลวง 40 37 77  

6 บานเนินผาสุก 64 48 112  

7 บานคลองคันฉอ 61 61 122  

8 ธรรมยานประยุต 32 46 78  

9 บานคลองมะละกอ 88 80 168  

10 บานเขาขา 45 38 83  

รวม 682 572 1,254  

 
(หมายเหตุ  :  ขอมูล  ณ  วันท่ี  6  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  2561  

 
4.2 สาธารณสุข 

1. โรงพยาบาลในเขตพ้ืนท่ี  จำนวน   -    แหง  
2. ศูนยบริการสาธารณสุข 

สถานพยาบาล  ในพ้ืนท่ีตำบลสระขวัญ จำนวน  3  แหง  ดังนี้ 
1 รพ.สต.บานน้ำซับเจริญ  สถานท่ีต้ัง  หมูท่ี  21  บานสารคาม 
2 รพ.สต.บานแกงสีเสียด   สถานท่ีต้ัง  หมูท่ี  3    บานแกงสีเสียด 
3 รพ.สต.คลองมะละกอ   สถานท่ีต้ัง  หมูท่ี  14  บานคลองมะละกอ 

3. คลินิกเอกชน จำนวน     - แหง 
4. ศูนยบริการแพทยท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสถานพยาบาลทุกแหง ทุกสังกัดในเขตพ้ืนท่ี 

- แพทย    จำนวน  คน 
- ทันตแพทย    จำนวน  คน 
- พยาบาล    จำนวน  คน 
- เภสัชกร    จำนวน  คน 
- เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ  จำนวน  คน 
- เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน  จำนวน  คน 
- พนักงานอนามัย   จำนวน  คน 
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- นักวิชาการสุขาภิบาล   จำนวน  คน 
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน จำนวน  คน 

5. ระบบการแพทยฉุกเฉิน (กูชีพ-กูภัย  
6. สาเหตุการเจ็บปวยท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนยบริการสาธารณสุขทุกแหง 

- อุบัติเหตุ ราย/ป คิดเปนงบประมาณการรักษาท้ังสิ้น    -       บาท 
- สาเหตุอ่ืน ราย/ป คิดเปนงบประมาณฝนการรักษาท้ังสิ้น    -   บาท 

7. ประเภทการเจ็บปวยท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาล และศูนยบริการสาธารณสุขทุกแหง 
ก. โรคความดันโลหิตสูง 
ข. โรคไขมันในเลือดสูง 
ค. โรคเบาหวาน 
ง. ปวดกลามเนื้อ 
จ. โรคไขหวัด 
ฉ. โรคคออักเสบเฉียบพลัน 
ช. อาการผื่นแพ 
ซ. อาการทางระบบรับความรูสึก 
ฌ. ไอ 

 
4.3 อาชญากรรม 

- 
 

4.4 ยาเสพติด 
- 
 

4.5 งานสังคมสงเคราะห 
- ผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  จำนวน        2,182 ราย 
- ผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูพิการ  จำนวน  487 ราย 
- ผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จำนวน    36 ราย 

 
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

5.1 การคมนาคมขนสง 
- การคมนาคม / ขนสง ใชเสนทางบกโดยใชถนนสาย  ทช 2009  และถนน ทล 359  

เปนเสนทางหลักในการคมนาคมขนสงจราจร มีผูใชยวดยานพาหนะทางบก คือ รถยนต และ
รถจักรยานยนต ในเสนทางหลัก การจราจรคับค่ังในชวงเรงดวน แตสภาพการจราจรยังไมติดขัด 
มีสภาพคลอง 

- ถนนในซอยเทศบาล มีจำนวน......-.......สาย ขึ้นทะเบียนทางหลวง จำนวน  1  สาย 
5.2 การไฟฟา 

- มีครัวเรือนท่ีใชไฟฟา จำนวน  5,659  ครัวเรือน  คิดเปนรอยละ  99 
- หนวยงานเจาของไฟฟา  คือ การไฟฟาสวนภูมิภาค 
- ไฟฟาสาธารณะครอบคลุมท้ัง  21  หมูบาน 
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5.3 การประปา 
- มีครัวเรือนท่ีใชน้ำประปา  จำนวน  5,659  ครัวเรือน 
- หนวยงานเจาของประปา คือ การประปาหมูบาน 
- ประปาหมูบาน  จำนวน  21  หมูบานจุด  มีครัวเรือนท่ีใชน้ำ  967  ครัวเรือน 
- ปริมาณน้ำท่ีใช  290  ลูกบาศกเมตร / วัน 
 

5.4 โทรศัพท 
- มีการใหบริการท้ังโทรศัพทประจำท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีภายใตการใหบริการของ บริษัท 

TOT และ 3BB 
- มีการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี มีเครือขายครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมด โดยผูใหบริการไดแก 

AIS, DTAC และ TURE 
 

5.5 ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
- ไปรษณีย    จำนวน  1 แหง 
- ไปรษณียเอกชนท่ีไดรับอนุญาต จำนวน  - แหง 
- สถานีวิทยุ    จำนวน  2 แหง 
- ผูใหบริการระบบ Internet  จำนวน  2 ราย 
- ผูใหบริการขนสงเอกชน  จำนวน  2 ราย 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 

      ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เชน  การทำนา  ทำไร  แบบปลูกพืช
หมุนเวียนและตามฤดูกาล 

- ทำนา 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จาํนวนครวัเรอืน ผลผลติเฉลี�ย ตน้ทุนเฉลี�ย ราคาขายเฉลี�ย จาํนวนครวัเรอืน ผลผลติเฉลี�ย ตน้ทุนเฉลี�ย ราคาขายเฉลี�ย
(ครวัเรอืน) (กก./ไร)่ (บาท./ไร)่ (บาท./ไร)่ (ครวัเรอืน) (กก./ไร)่ (บาท./ไร)่ (บาท./ไร)่

บา้นคลองคันฉอ 0 0 0 0 0 41 1,200 400 2,400.00 3,200.00
บา้นคลองจานนอ้ย 0 0 0 0 0 36 300 400 2,500.00 2,650.00
บา้นคลองปูน 0 0 0 0 0 58 750 500 4,000.00 5,000.00
บา้นคลองมะละกอ 0 0 0 0 0 18 148 400 2,000.00 3,200.00
บา้นคลองมะละกอใต ้ 0 0 0 0 0 13 77 300 1,000.00 3,000.00
บา้นคลองอ่าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นทุ่งพลวง 0 0 0 0 0 79 1,800 350 2,800.00 3,000.00
บา้นทุ่งหนิโคน 0 0 0 0 0 144 1,440 400 3,500.00 3,200.00
บา้นนํ�าซับ 0 0 0 0 0 20 400 50 1,450.00 3,000.00
บา้นบะเจรญิ 0 0 0 0 0 29 600 300 2,000.00 2,700.00
บา้นวังตีอก 0 0 0 0 0 27 605 400 3,500.00 3,200.00
บา้นสารคาม 0 0 0 0 0 64 1,000 50 1,450.00 3,000.00
บา้นหนองโสน 0 0 0 0 0 18 126 300 1,100.00 2,700.00
บา้นหนองไผ่ 0 0 0 0 0 43 650 400 2,500.00 3,600.00
บา้นเนนิผาสุก 0 0 0 0 0 22 330 300 1,500.00 1,800.00
บา้นเนนิสะอาด 0 0 0 0 0 35 574 500 2,550.00 3,100.00
บา้นเนนิไทร 0 0 0 0 0 45 930 300 950 1,890.00
บา้นแก่งสีเสียด 0 0 0 0 0 87 1,789 350 2,370.00 2,625.00
บา้นโคกสําราญ 0 0 0 0 0 87 1,044 400 3,200.00 3,040.00
บา้นใหม่ถาวร 0 0 0 0 0 60 3,500 300 1,500.00 1,800.00
บา้นใหม่ไพรวัลย์ 0 0 0 0 0 23 250 400 2,000.00 2,000.00
สรุปรวม 0 0 - - - 949 17,513 340 2,213.50 2,885.25

ชื�อหมู่บา้น

2.1 ประเภทของการทําการเกษตร (ทํานา)
อบต.สระขวญั อ.เมอืงสระแกว้ จ.สระแกว้

ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน

จาํนวนไร่ (ไร)่ จาํนวนไร่ (ไร)่
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- ทำสวน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จาํนวนครวัเรอืน จาํนวนไร่ ผลผลติเฉลี�ย ตน้ทุนเฉลี�ย ราคาขายเฉลี�ย จาํนวนครวัเรอืน จาํนวนไร่ ผลผลติเฉลี�ย ตน้ทุนเฉลี�ย ราคาขายเฉลี�ย
(ครวัเรอืน) (ไร)่ (กก./ไร)่ (บาท./ไร)่ (บาท./ไร)่ (ครวัเรอืน) (ไร)่ (กก./ไร)่ (บาท./ไร)่ (บาท./ไร)่

บา้นเนนิผาสุก
บา้นคลองมะละกอ
ใต ้
บา้นคลองปูน
บา้นหนองไผ่ 1 15 550 6,500.00 9,500.00

บา้นคลองมะละกอ 5 65 550 6,500.00 9,500.00

บา้นคลองจานนอ้ย
บา้นใหม่ถาวร

บา้นเนนิสะอาด 7 57 1,000.00 15,000.00 30,000.00 3 41 1,800.00 7,500.00 36,000.00
บา้นนํ�าซับ

บา้นคลองคันฉอ
สรุปรวม 7 57 1,000.00 15,000.00 30,000.00 9 121 966.67 6,833.33 18,333.33

ชื�อหมู่บา้น

ชมพู่ ลําไย

จาํนวนครวัเรอืน จาํนวนไร่ ผลผลติเฉลี�ย ตน้ทุนเฉลี�ย ราคาขายเฉลี�ย จาํนวนครวัเรอืน จาํนวนไร่ ผลผลติเฉลี�ย ตน้ทุนเฉลี�ย ราคาขายเฉลี�ย
(ครวัเรอืน) (ไร)่ (กก./ไร)่ (บาท./ไร)่ (บาท./ไร)่ (ครวัเรอืน) (ไร)่ (กก./ไร)่ (บาท./ไร)่ (บาท./ไร)่

บา้นเนนิผาสุก 3 310 0 0 0 1 9 0 0 0
บา้นคลอง
มะละกอใต ้ 5 178 250 2,500.00 5,000.00 3 70 800 10,000.00 3,200.00
บา้นคลองปูน 2 25 4,000.00 2,000.00 12,000.00
บา้นหนองไผ่ 2 30 250 2,500.00 5,000.00 4 20 3,400.00 5,000.00 15,000.00
บา้นคลอง
มะละกอ
บา้นคลอง
จานนอ้ย 1 25 1,000.00 17,000.00 20,000.00
บา้นใหม่ถาวร 1 10 0 0 0
บา้นเนนิ
สะอาด
บา้นนํ�าซับ 1 27 5,000.00 1,500.00 15,000.00
บา้นคลอง
คันฉอ 2 120 800 8,000.00 4,000.00
สรุปรวม 12 553 500 7,333.33 10,000.00 13 271 2,800.00 5,300.00 9,840.00

ชื�อหมู่บา้น

ยางพารา ปาลม์นํ �ามนั
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จาํนวนครวัเรอืน จาํนวนไร่ ผลผลติเฉลี�ย ตน้ทุนเฉลี�ย ราคาขายเฉลี�ย
(ครวัเรอืน) (ไร)่ (กก./ไร)่ (บาท./ไร)่ (บาท./ไร)่

บา้นเนนิผาสุก
บา้นคลอง
มะละกอใต ้
บา้นคลองปูน
บา้นหนองไผ่
บา้นคลอง
มะละกอ
บา้นคลอง
จานนอ้ย
บา้นใหม่ถาวร 1 2 0 45,000.00 0
บา้นเนนิ
สะอาด
บา้นนํ�าซับ
บา้นคลอง
คันฉอ
สรุปรวม 1 2 - 45,000.00 -

มะนาว
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ชื�อหมู่บา้น

จาํนวน
ครวัเรอืน จาํนวนไร่ ผลผลติ

เฉลี�ย ตน้ทุนเฉลี�ย ราคาขาย
เฉลี�ย

จาํนวน
ครวัเรอืน จาํนวนไร่ ผลผลติ

เฉลี�ย
ตน้ทุน
เฉลี�ย

ราคาขาย
เฉลี�ย

จาํนวน
ครวัเรอืน จาํนวนไร่ ผลผลติ

เฉลี�ย ตน้ทุนเฉลี�ย ราคาขาย
เฉลี�ย

(ครวัเรอืน) (ไร)่ (กก./ไร)่ (บาท./ไร)่ (บาท./ไร)่ (ครวัเรอืน) (ไร)่ (กก./ไร)่ (บาท./ไร)่ (บาท./ไร)่ (ครวัเรอืน) (ไร)่ (กก./ไร)่ (บาท./ไร)่ (บาท./ไร)่

บา้นคลองมะละกอ 35 950 7,500.00 2,500.00 9,975.00 20 175 300 900 5,100.00 25 150 400 1,000.00 3,200.00

บา้นคลองจานนอ้ย 37 2,035 10,000.00 5,000.00 850 17 100 300 1,500.00 1,800.00 5 120 400 1,600.00 2,000.00
บา้นใหม่ถาวร 3 60 5,000.00 3,150.00 12,500.00 1 30 1,500.00 4,000.00 7,500.00

บา้นเนนิสะอาด 7 223 1,500.00 1,000.00 13,500.00 17 298 3,000.00 3,750.00 6,000.00 24 312 900 3,250.00 4,500.00

บา้นคลองอ่าง 6 700 1,500.00 5,000.00 12,000.00 25 350 3,000.00 4,000.00 6,000.00 25 330 800 3,500.00 5,000.00
บา้นนํ�าซับ 1 20 18,000.00 4,500.00 14,400.00 4 80 6,000.00 1,550.00 10,200.00 7 50 960 1,200.00 5,280.00

บา้นใหม่ไพรวัลย์ 8 300 10,000.00 8,000.00 13,500.00 20 400 3,000.00 3,600.00 6,000.00 15 200 1,000.00 3,000.00 45,000.00

บา้นทุ่งหนิโคน 10 70 15,000.00 2,500.00 11,250.00 15 90 3,000.00 900 5,100.00 7 120 340 1,200.00 3,200.00

บา้นคลองคันฉอ 54 350 8,000.00 3,000.00 6,400.00 40 280 3,000.00 3,500.00 6,000.00 42 270 1,300.00 4,000.00 6,500.00

บา้นเนนิผาสุก 8 550 7,000.00 40,000.00 59,500.00 9 150 350 1,500.00 1,750.00
บา้นบะเจรญิ 2 250 15,000.00 10,000.00 15,000.00 10 70 3,000.00 2,700.00 5,500.00 6 120 640 5,000.00 5,000.00
บา้นคลองปูน 8 1,468 10,000.00 4,000.00 8,000.00 31 468 4,000.00 5,000.00 10,000.00 12 156 1,200.00 4,000.00 4,800.00
บา้นคลองมะละกอ
ใต ้ 30 1,200 10,000.00 5,000.00 1,000.00 33 360 3,000.00 3,000.00 6,000.00
บา้นหนองไผ่ 3 60 10,000.00 5,000.00 10,000.00 24 480 3,500.00 3,400.00 6,300.00 14 210 1,200.00 2,530.00 5,760.00

บา้นโคกสําราญ 10 120 1,200.00 4,000.00 4,800.00 10 100 1,000.00 4,000.00 8,000.00
บา้นวังตีอก 2 30 2,000.00 1,000.00 8,000.00 3 15 2,000.00 2,000.00 4,000.00 4 23 1,000.00 2,000.00 15,000.00
บา้นทุ่งพลวง 1 16 9,000.00 7,000.00 8,100.00 21 800 6,000.00 4,500.00 6,000.00 25 375 1,500.00 4,500.00 6,000.00

บา้นแก่งสีเสียด 4 80 10,000.00 4,700.00 7,800.00 10 120 350 1,430.00 1,650.00 2 15 460 1,730.00 2,000.00
บา้นเนนิไทร 38 540 3,000.00 1,220.00 6,900.00 6 95 2,000.00 1,720.00 8,000.00

บา้นหนองโสน 28 1,680 10,000.00 4,700.00 8,000.00 8 50 3,500.00 1,330.00 3,800.00 4 20 800 3,500.00 5,000.00
สรุปรวม 244 9,982 9,088.24 6,641.18 12,192.65 349 4,856 2,955.26 2,706.84 5,981.58 243 2,846 934.21 2,801.58 7,552.11

ออ้ย มนั ขา้วโพด
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6.2 การประมง 

- 
6.3 การปศุสัตว 

กา รป ศุ สัตว  มีกา รเลี้ ยงสัตวทุ กห มู บ าน  เช น  กา รทำ ฟารม เลี้ ยงสุก ร  กา รเลี้ ย งปลา   
บอขนาด  1  งาน  ถึง 1  ไร  และการทำไรนาสวนผสม 

 
6.4 การบริการ 

  การใหบริการในเขตองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ จะเปนลักษณะสถานบริการประเภท  
ท่ีพักโรงแรมหรือสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง/แกส ดังนี้ 

  โรงแรม/ท่ีพัก      จำนวน   4 แหง  
  สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง   จำนวน   8   แหง  
  โรงส ี    จำนวน   16  แหง 

 
6.5 การทองเท่ียว 

   สวนนก หมูท่ี 14 บานคลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ จังหวัดสระแกว 
 

6.6 อุตสาหกรรม 
จำนวนกิจกรรมอุตสาหกรรม  จำนวน  2 แหง 
 

6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ  
สวนมากตามหมู บ าน จะมีร านขายของชำเล็ ก ๆ ทุกหมู บ าน และมีร านแบบมินิ มาร ทบ าง   

มีโรงสีขาวประจำหมูบาน  ซ่ึงเปนโรงสีขาวขนาดกลาง หนวยงานธุรกิจในเขต อบต. 
-ปมน้ำมันและกาซ    8        แหง 

  - โรงส ี     16      แหง 
  - โรงแรม/ท่ีพัก    4   แหง 

 
6.8 แรงงาน 

   ราษฎรสวนใหญประมาณรอยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ไดแก ทำนา ทำไร 
ปลูกพืชผักสวนครัว ฯลฯ ท่ีเหลือประกอบอาชีพสวนตัวและรับจาง 

   
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.1 การนับถือศาสนา 
  - ประชาชนในพ้ืนท่ีนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 97 ของจำนวนประชากรท้ังหมด ศาสนา

อิสลาม คิดเปนรอยละ 2 ศาสนาคริสต คิดเปนรอยละ 1 ของจำนวนประชากรท้ังหมดในเขต
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ  มี 

    วัด  16 แหง 
  สำนักสงฆ  2 แหง 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565  องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ หนา 12 
 

  

7.2 ประเพณีและงานประจำป 
ประเพณีประจำถิ่น ไดแก 

ก. งานบุญบั้งไฟ 
งานประจำป ไดแก 

ก. งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต 
ข. งานลอยกระทง 

 
 

7.3 ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน 
ภูมิปญญาประจำถิ่น ไดแก 

- จัดทำไมกวาด หมูท่ี 16 บานคลองจานนอย  และหมูท่ี  19 บานหนองโสน เพ่ือจำหนาย 
ภาษาถิ่น ไดแก 

ก. ภาษาอีสาน 
ข. ภาษากลาง 

 
7.4 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ไดแก 
- ผลิตผาบูติก หมูท่ี 6  บานเนินผาสุก 

 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ำ 
แห ล งน้ ำ ท่ี ใ ช ใน พ้ื น ท่ี  เป น น้ ำ จ า ก ค ล องพ ร ะส ะทึ ง  ซ่ึ ง มีต น ก ำ เนิ ดจ า ก เข า ท่ึ งลึ่ ง 

ในอำเภอมะขาม และเขาตะกวดในอำเภอโปงน้ำรอน จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงมีน้ำไหลตลอดป ในพ้ืนท่ีจะมีหวย 
ลำรางสาธารณ ท่ีใชในการระบายน้ำในฤดูฝน   ไหลไปลงแมน้ำพระปรงท่ีบานปากรวม ตรงแนวแบงเขต
ระหวางอำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว กับอำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 164 
กิโลเมตร 

ใชในการอุปโภค - บริโภค  เปนน้ำท่ีไดจากน้ำฝน และน้ำดิบจากคลองพระสะทึง  ซ่ึงจะตองนำมา
ผานกระบวนการของระบบประปา  สำหรับน้ำใตดินมีปริมาณนอย ไมสามารถนำขึ้นมาใชใหพอเพียงได 
และบางแหงเค็ม ไมสามารถใชด่ืมและอุปโภคได 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
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ไม่ม ี เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท ั�วถงึ ไม่ท ั�วถงึ ไม่ม ี เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท ั�วถงึ ไม่ท ั�วถงึ ไม่ม ี เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท ั�วถงึ ไม่ท ั�วถงึ ไม่ม ี เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท ั�วถงึ ไม่ท ั�วถงึ ไม่ม ี เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท ั�วถงึ ไม่ท ั�วถงึ เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ

(หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น)
บา้นคลองคันฉอ 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
บา้นคลองจานนอ้ย 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
บา้นคลองปูน 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
บา้นคลองมะละกอ 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
บา้นคลองมะละกอใต ้ 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
บา้นคลองอ่าง 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
บา้นทุ่งพลวง 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
บา้นทุ่งหนิโคน 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
บา้นนํ�าซับ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
บา้นบะเจรญิ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
บา้นวังตีอก 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
บา้นสารคาม 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
บา้นหนองโสน 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
บา้นหนองไผ่ 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
บา้นเนนิผาสุก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
บา้นเนนิสะอาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
บา้นเนนิไทร 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
บา้นแก่งสีเสียด 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
บา้นโคกสําราญ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
บา้นใหม่ถาวร 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
บา้นใหม่ไพรวัลย์ 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
สรุปรวม 5 4 9 2 10 15 1 2 0 3 0 11 9 10 9 16 1 1 1 1 7 1 5 1 5 4 17

ชื�อหมู่บา้น

 ขอ้มูลดา้นแหล่งนํ �ากนิ นํ �าใช ้(หรอืนํ �าเพื�อการอุปโภค บรโิภค)
อบต.สระขวญั อ.เมอืงสระแกว้ จ.สระแกว้

บ่อบาดาลสาธารณะ บ่อนํ �าต ื�นสาธารณะ ประปาหมู่บา้น(ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น) ระบบประปา (การประปาส่วนภูมภิาค) แหล่งนํ �าธรรมชาติ ครวัเรอืนในหมู่บา้นนี� มนีํ �ากนิ 
นํ �าใช ้เพยีงพอหรอืไม่

ขอมูลดานแหลงน้ำกิน น้ำใช (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค  
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เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท ั�วถงึ ไม่ท ั�วถงึ เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท ั�วถงึ ไม่ท ั�วถงึ เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท ั�วถงึ ไม่ท ั�วถงึ เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท ั�วถงึ ไม่ท ั�วถงึ เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท ั�วถงึ ไม่ท ั�วถงึ
(หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น) (หมู่บา้น)

บา้นคลองคันฉอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
บา้นคลองจานนอ้ย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นคลองปูน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นคลองมะละกอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นคลองมะละกอใต ้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นคลองอ่าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นทุ่งพลวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นทุ่งหนิโคน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นนํ�าซับ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นบะเจรญิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นวังตีอก 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นสารคาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นหนองโสน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นหนองไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นเนนิผาสุก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นเนนิสะอาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นเนนิไทร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นแก่งสีเสียด 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นโคกสําราญ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นใหม่ถาวร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นใหม่ไพรวัลย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
สรุปรวม 0 0 0 0 0 2 0 2 1 18 1 18 0 1 0 1 0 0 0 0

ชื�อหมู่บา้น แม่นํ �า หว้ย/ลําธาร คลอง หนองนํ �า/บงึ นํ �าตก

 แหล่งนํ �าทางการเกษตร (แหล่งนํ �าธรรมชาต)ิ

- แหลงน้ำธรรมชาติ 
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เพยีงพอ ไม่
เพยีงพอ ท ั�วถึง ไม่ท ั�วถึง เพยีงพอ ไม่

เพยีงพอ ท ั�วถึง ไม่ท ั�วถึง เพยีงพอ ไม่
เพยีงพอ ท ั�วถึง ไม่ท ั�วถึง เพยีงพอ ไม่

เพยีงพอ ท ั�วถึง ไม่ท ั�วถึง เพยีงพอ ไม่
เพยีงพอ ท ั�วถึง ไม่ท ั�วถึง

(หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน)

บา้นคลองคันฉอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นคลองจานนอ้ย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
บา้นคลองปูน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
บา้นคลองมะละกอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นคลองมะละกอใต ้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นคลองอ่าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
บา้นทุ่งพลวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
บา้นทุ่งหนิโคน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
บา้นนํ�าซับ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
บา้นบะเจรญิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
บา้นวังตีอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
บา้นสารคาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
บา้นหนองโสน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
บา้นหนองไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
บา้นเนนิผาสุก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บา้นเนนิสะอาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
บา้นเนนิไทร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
บา้นแก่งสีเสียด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
บา้นโคกสําราญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
บา้นใหม่ถาวร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
บา้นใหม่ไพรวัลย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
สรุปรวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 2 15 1 16 0 1 0 1

ชื�อหมู่บา้น

แหล่งนํ �าทางการเกษตร (มนุษยส์รา้ง)
อบต.สระขวญั อ.เมอืงสระแกว้ จ.สระแกว้

แกม้ลงิ อ่างเก็บนํ �า ฝาย สระ คลองชลประทาน

 
- แหลงน้ำท่ีมนุษยสรางขึ้น 
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8.2 ปาไม 

เนื่องจากบริบทของพ้ืนท่ีเปนลักษณะชุมชนก่ึงชนบทก่ึงชุมชนเมือง ปาไมในพ้ืนท่ีเปนปาเบญจพรรณ  
8.3 ภูเขา 

 เนื่องจากบริบทของพ้ืนท่ีเปนลักษณะชุมชนก่ึงชนบทก่ึงชุมชนเมือง ภูเขาจึงมีลักษณะเปนภูเขาสูง
สลับซับซอน 
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ทรัพยากรธรรมชาติมีท้ังแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำใตดิน และแหลงน้ำชลประทาน 
แหลงน้ำผิวดิน 

คลองพระสะทึง ยาวประมาณ 164 กิโลเมตร มีตนกำเนิดจากเทือกเขาจันทบุรี ไหลผานอำเภอ 
วังน้ำเย็น ทางตอนใตของอำเภอเมืองสระแกว ไปบรรจบคลองพระปรง ท่ีบานทุงชาง แลวไหลไปบรรจบ
แมน้ำหนุมานบริเวณบานลาดเกา อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ลำน้ำสาขาไดแก คลองน้ำซับ  
คลองคันทุง คลองวังจิก คลองตาหลัง และคลองตาสูตร 

 
9. อ่ืน ๆ  

    ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลสวนมากเปนพ้ืนท่ีสำหรับเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย รานคา 
สถานประกอบการ ตามลำดับ  และมี พ้ื นท่ี เพี ยงเล็ กน อย ท่ี เป น พ้ื นท่ี สาธารณะ ทรั พยากรธรรมชาติ  
ในพ้ืนท่ี ไดแก ดิน น้ำ ตนไม ปญหาคือ เนื่องจากวา พ้ืนท่ีบางสวนเปนดินเค็ม น้ำใตดินก็เค็ม  หรือไมก็เปน 
น้ำกรอย ไมสามารถท่ีจะนำน้ำจากใตดินมาใชในการอุปโภค -บริโภคได ตองอาศัยน้ำดิบจากแหลงอ่ืน และน้ำฝน 
น้ำในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ำใชในการเกษตรไมเพียงพอ ปญหาคือยังไมสามารถหาแหลงน้ำสำหรับ
การเกษตรไดเพ่ิมขึ้น เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนของประชาชน เอกชน ปญหาดานขยะ เม่ือชุมชนแออัด ขยะมาก
ขึ้น องคการบริหารสวนตำบลจึงไดแกปญหาใหกับประชาชน เชน โครงการจัดซ้ือถังขยะรองรับขยะใหครอบคลุม
ท้ังพ้ืนท่ี  โครงการปลูกตนไมในวันสำคัญตาง ๆ ในพ้ืนท่ีของตนเองและท่ีสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศน
ของเมืองใหรมรื่นสวยงาม ใหเปนเมืองนาอยู เปนท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน ฯลฯ   
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สวนที่ 2 

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
1.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป   
  การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนตำบลมีความสัมพัน ธกับแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยมุงเนนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความม่ันคง  ม่ังค่ัง และยั่งยืน โดยแผน
ยทุธศาสตรชาติ 20 ป ของประเทศไทยกำลังอยูระหวางการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอท่ีประชุม
คณะกรรมกรรจัดทำยุทธศาสตรชาติ  ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการดำเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
ตามมิติท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดทำรางยุทธศาสตรชาติ  โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 
2579  สรุปยอได  ดังนี้  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความเปนมา 
    คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทำ

ยุทธศาสตรชาติ มีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำรางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ใหความเห็นชอบเพ่ือใชเปนกรอบในการดำเนินงานในระยะท่ี 2 ของรฐับาล (ป 2558 - 2559) และกรอบ
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การปฏิรูปในระยะท่ี 3 (ป 2560 เปนตนไป) คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการ 
2 คณะ ไดแก (1) คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทำรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป และ (2) คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทำราง
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 

คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดำเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด โดยไดมีการนำความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการ
จัดทำยุทธศาสตรชาติท่ีมาจากหลายภาคสวน ไดแกภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ 
รวมถึงไดพิจารณานำขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูล 
ในการยกรางยุทธศาสตรชาติดวย และไดนำเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ตอท่ีประชุ ม
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการดำเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติ 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติ 

ในการดำเนินการขั้นตอไป คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติจะนำเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนท่ีจะนำเสนอตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกาหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม 2559 ซ่ึงเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนำแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึงเปนแผนระยะ 5 ป มาถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ
แผนพัฒนารายสาขาในระหวางท่ีกลไกการจัดทำยุทธศาสตรชาติตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการ
ดำเนินการ ซ่ึงคาดวาจะดำเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 

2. สาระสำคัญ 
         2.1 สภาพแวดลอม 

ในชวงทศวรรษท่ีผานมา กระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและ 
ในหลากหลายมิติทำใหภูมิทัศนของโลกเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสท้ังในดาน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความ
เปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ก็มีปจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามท่ีตองบริหารจัดการดวยความยากลำบากมากขึ้นกระแส
ทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจของโลกไดสงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซ่ึงเดิมมี
โครงสรางเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจท่ี “พ่ึงพา
อุตสาหกรรมและการสงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิตอ่ืน ๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม
มากขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนและความกาวหนาอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยสีารสนเทศ จึงมีปญหาความเหลื่อมล้ำทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
และระหวางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวางขึ้น และปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุมเกษตรกรราย
ยอยและในภาคชนบทรวมท้ังโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรู แหลงทุน และบริการทางสังคมท่ีมี
คุณภาพสาหรับประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลก็มีในวงแคบกวา ในขณะท่ีการใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับวายังอยูในกลุมประเทศท่ีใชเทคโนโลยีในระดับกลาง ๆ ซ่ึงสวนใหญไมสามารถพัฒนาไดเอง
ภายในประเทศ ตองนาเขามาจากตางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการ
เปนจุดแข็งในการแขงขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกดานหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน
ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหมรวมท้ังความเชื่อมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทาใหเกิด
ภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอ่ืน ๆ ท่ีซับซอนขึ้นอาทิ การกอการราย โรคระบาด เครือขายยาเสพติดขามชาติ 
และการกอการราย อาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตาง ๆ ขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
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ผวนรุนแรงขึ้น ซ่ึงลวนแลวเปนความเสี่ยงในการดำรงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผนดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษท่ี 21 กระแสโลกาภิวัตนไดทำใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะท่ีโอกาส 
ทางเศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางขึ้นรวมถึงชองวางทางดิจิทัล (digital divide)  
ถาหากไมสามารถลดลงก็จะยิ่งทำใหความเหลื่อมล้ำทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความ
แตกตางมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต 20 ปขางหนาสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญในทุกมิติ เง่ือนไขภายนอกท่ีสำคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก 
กระแสโลกาภิวัตน ท่ีเขมขนขึ้นอยางตอเนื่องและมีความเส่ียงและทาทายตอการปรับตัวมากขึ้นจากการ
เคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสารองคความรูและเทคโนโลยี และสินคาและ
บริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคนำไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะท่ีศูนยรวมอำนาจ
ทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยายมาสูเอเชียภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซ่ึงในชวงระยะ 10 ป ขางหนา
จะยังคงไดรับผลกระทบจากปจจัยสำคัญหลายประการท้ังปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลก
ในชวงป 2551 – 2552 และวิกฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนท่ีทาใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตาง ๆ 
เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะท่ีจะมีผลพวงตอเนื่องจากการดำเนิน
มาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซ่ึงเปนความเสี่ยงใหเกิดภาวะเงินเฟอไดเม่ือ
เศรษฐกิจฟนตัวเต็มท่ี รวมท้ังอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ นอกจากนั้นการ
พัฒนาดานเทคโน โลยีสารสน เทศเข าสูจุดอ่ิม ตัวมากขึ้น  ขณะท่ีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมท่ี จะชวยให  
ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญและเป นวงกวาง เชนท่ี เคยเกิดขึ้ นในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
ยังไมมีแนวโนมการกอตัวท่ีชัดเจน แตก็มีแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม ๆ ท่ีจะเปนโอกาส
สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม ๆ ซ่ึงภายใตเง่ือนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลกในชวง 10 ปขางหนามี
แนวโนมท่ีจะขยายตัวต่ำกวาเฉลี่ยรอยละ 5.1 ในชวง 5 ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (2546 – 2550 ) 
สถา นการณ ท่ีตลา ดโลกขยาย ตัวช า แตป ระเทศต าง ๆ ขย ายกำลั งกา รผลิตเพ่ือยกร ะดับ ศักยภา พ 
การผลิต การแขงขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ  
10 - 15 ป ขางหนานี้ จะทำใหขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวชาลง เง่ือนไขดังกลาวเปนความเสี่ยง
สำหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพ่ือแกปญหาจุดออนและ
เสริมจุดแข็งใหสัมฤทธ์ิผล 

ในดานความม่ันคงของโลกก็กำลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานท่ีสำคัญจากการปรับดุลอำนาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผูนำโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียท่ีเพ่ิมมากขึ้นใน
เอเชียและยุโรปนั้ น นาจะมีผลทำให บรรยากาศดานความม่ันคงของโลกในชวงป  2556 – ป  2579  
มีลักษณะผสมผสานกันท้ังความรวมมือและความขัดแยง โดยขึ้นอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติท้ังในระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคีเปนองคประกอบสำคัญในการกำหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศ สำหรับการ
เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะเปนเง่ือนไขสำคัญสำหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเปนอัจฉริยะจะกระทบการดำรงชีวิตของคนและทำใหเกิดธุรกิจรูปแบบ
ใหม รวมท้ังเกิดการเชื่อมตอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนาอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ซ่ึงประเทศ
ไทยจะตองลงทุนดานทรัพยากรมนุษยและการวิจัยใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมได เง่ือนไขการผลิต
และการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมก็จะเปนเกณฑมาตรฐานท่ีกดดันใหประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนไปสู
สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะมีสวนสำคัญ และชวยแกปญหาการลดลงของ
ทรัพยากรตาง ๆ รวมท้ังน้ำมัน ซ่ึงแมราคาจะลดลงแตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม จึงตองผลักดันใหมุงสูการ
ผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบตาง  ๆรวมท้ังพืชพลังงานท่ีอาจจะสงผลกระทบตอความม่ันคงทางอาหารของโลก 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ  หนา ๒๐ 
 

นอกจากนั้น ยังมีขอจำกัดและความเสี่ยงสำคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ท้ังนี้โครงสรางประชากรโลกท่ีเขาสูสังคมสูงวัย แมจะสงผลให
เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมท้ังมีแรงกดดันตอการใช
จายงบประมาณดานสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลาย ๆ ประเทศกลายเปนความเสี่ยงดานการ คลังท่ี
สำคัญ สำหรับ ภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติท่ีทวีความ
รุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ การดำรงชีวิต การผลิตและการ
บริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น ในขณะท่ีความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมี
ความท่ัวถึงมากขึ้น ประกอบกับจำนวนประชากรท่ีเพ่ิมขึ้นจะสงผลใหความเปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่อง 
ตามมาดวยการมีขอกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑท่ีเก่ียวเนื่องกับลักษณะการใช พ้ืนท่ี และความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การยึดถือหลักการบริหารจัดการท่ีดีท้ังในภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชน การใชระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากขึ้น 

สำหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาต้ังแตอดีตถึง
ปจจุบันทำใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงขึ้นตามลำดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายได 
ปานกลางมาต้ังแตป 2531 และไดขยับสูงขึ้นมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางต้ังแตป 
2553 และลาสุดในป 2557 รายไดประชาชาติตอหัวเพ่ิมขึ้นเปน 5,7392 ดอลลาร สรอ. ตอปฐานการผลิต
และบริการหลากหลายขึ้น ฐานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมใหญขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการ
สามารถแขงขันและมีสวนแบงในตลาดโลกสูงขึ้นและสรางรายไดเงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ   
กลุมยานยนต อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร การทองเท่ียว และบริการ
ดานสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญขึ้นสงผลใหการจางงานเพ่ิมขึ้นเปน 38.1 ลานคนจากประชากรวัยแรงงาน 
38.6 ลานคน อัตราการวางงานเฉลี่ยไมถึงรอยละ 1 ปญหาความยากจนจึงลดลงตามลำดับจากรอยละ 
20.00 ในป 2550 เปนรอยละ 10.9 ในป 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการไดรับการศึกษา 
บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ และการคุมครองทางสังคมอ่ืน ๆ รวมถึงการ
เขาถึงทรัพยากรตาง ๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลำดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความ
เปนสากลมากขึ้น ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติท้ังในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเปนกลไก
และชองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก 
รวมท้ังกรอบความรวมมือท่ีชวยทำใหประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตาง ๆ ไปสูระดับสากลก็มีความ
คืบหนามากขึ้น 

นอกจากนั้ น ประสบการณ ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและกา รเงิน ในป 2540 – 2541  
ไดสงผลใหภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกัน ใหดีขึ้นตามแนวคิดการ
บริหารจัดการท่ีดีอันไดแก การดำเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปน
ระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังท่ีกำหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติ
ท่ีดีขึ้นและฐานะการคลังมีความม่ันคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการ
ปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ ใหมีการดำเนินการอยางเปนระบบมากขึ้น มีการสรางความเปน
ธรรมใหกับกลุมตาง ๆ สามารถคุมครองผูบริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดีขึ้น ชวยสราง
บรรยากาศของการแขงขันในตลาด และสนับสนุนใหการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลองตัว
มากขึ้น 

แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
จดุออนสำคัญของประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลำดับ แตคุณภาพคนโดยเฉล่ียยัง
ต่ำและการออมไมเพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง 
ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ำ ท้ังระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ำ ตองอาศัยการเพ่ิมปริมาณเปน
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แรงขับเคลื่อนหลัก ขณะท่ีโครงสรางเศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูง
กวาเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสำคัญ ฐานการผลิต
เกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ำ โดยท่ีการใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลคา
ยังมีนอย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอ การวิจัยท่ีดำเนินการไปแลวไมถูกนามาใชใหเกิด
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคา การพัฒนานวัตกรรมมีนอย สำหรับการดำเนินงานและการ
บริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดำเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาด
ความตอเนื่องประสิทธิภาพต่ำ ขาดความโปรงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะท่ีปญหาคอรรัปชั่นมีเปนวง
กวาง การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสรวมท้ังการบริหารจัดการนายังไมเปนระบบโครงขายท่ี
สมบูรณ และลาชา การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตาง ๆ ลาสมัยไมทันกับการ
เปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม ไมเคารพสิทธิผูอ่ืนและไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปน
สำคัญขณะท่ีความเหลื่อมล้ำและความแตกแยกในสังคมไทยยังเปนปญหาท่ีทาทายมาก รวมท้ังปญหาในดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเผชิญกับภาวะขยะลนเมืองและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดาน 

ท้ังนี้  ปจจัยและเง่ือนไขภายในประเทศท่ีจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยท่ีสำคัญ 
ไดแก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา 20 ปตอจากนี้ไป  
จะมีนัยยะท่ีสำคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ กำลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผูสูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอยาง
รวดเร็วยอมสงผลตอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจายการลงทุนและการออม ตลอดจน
คาใชจายดานสุขภาพ ความม่ันคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับ
ขอจำกัดดานทรัพยากร ท้ังดานแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอม
ความเปนอยูของประชาชนนอกจากนั้นปญหาความเหลื่อมล้ำในมิติตางๆ ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคี
สมานฉันทในสังคม ขอจำกัดตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย ความจำเปนในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการ
ทางสังคมและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายท่ีทาใหเกิด
ความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ และท่ีสำคัญเง่ือนไขจำเปนท่ีตองปรับตัวคือ การแกปญหาความออนแอ
ของการบริหารราชการแผนดิน ท่ีทำใหจำเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือใหเกิดการบริหาร
ราชการท่ีดี 

โครงสรางท่ีเปนจุดออนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาว 
จะสงผลใหประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใตสถานการณท่ีกระแสโลกาภิวัตน
เขมขน ขึ้น เปนโลกไรพรมแดนอยางแทจริง โดยท่ีการเคลื่อนยายของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน  
องคความรูเทคโนโลย ีขอมูลและขาวสารตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดย
ท่ีประเทศตางๆ เรงผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแขงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยง
และขอจำกัดท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตอการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิตของผูคน 
ก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑและกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากขึ้นท้ังในเรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิ
มนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เปนตนเง่ือนไขตาง ๆ ดังกลาวจะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตอง
ปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอยางชาญฉลาดมากขึ้น โดยท่ีการปรับตัวจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางเพ่ือแกจุดออนและควบคูไปกับการสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปน
ประโยชนสูงสุดแกประชาชนสวนใหญของประเทศ ซ่ึงหากไมสามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธ์ิผลไดใน
ระยะ 4-5 ป ตอจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน รายไดเฉลี่ยของประชาชนจะไม
สามารถยกระดับใหดีขึ้นได คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ำ และปญหาความเหลื่อมล้ำจะรุนแรงขึ้น รวมท้ัง
ทรัพยากรจะรอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในท่ีสุดการพัฒนาประเทศจะไมสามารถยั่งยืนไปไดในระยะยาว 

ท้ังนี้  เง่ือนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคต
การพัฒนาประเทศไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม
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ภายในประเทศท้ังท่ีเปนจุดแข็งและเปนจุดออนท่ีจะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิด
ท้ังโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก
และรับมือกับภัยคุกคามเหลานี้ไดนั้น จำเปนจะตองมีการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยาง
รอบดานขณะเดียวกันตองวิเคราะหศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมของประเทศตอการ
เปลี่ยนแปลงเหลานั้น โดยท่ีประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญเพ่ือใหโครงสราง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับ
ความเส่ียงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปล่ียนแปลงบริบทโลกมาสราง
ประโยชนสุขใหกับคนในชาติได ไมวาจะเปนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมการดำรงชีวิตการทำงาน 
และการเรียนรู  ซ่ึงจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดำเนินการรวมกันอยางเปน
เอกภาพมีการจัดลำดับความสำคัญและแบงหนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจนของผูท่ีเก่ียวของกับประเด็นปญหานั้น ๆ 
ซ่ึงการดำเนินการดังกลาวจะตองกาหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือกำหนดวิสัยทัศน
และเปาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทำงานของภาคสวนตาง ๆ เพ่ือใหขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ไปสูเปาหมายท่ีกาหนดไว 

ดังนั้น จึงจำเปนตองกาหนดยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมเพ่ือแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอ้ือ
ตอการพัฒนาประเทศ เพ่ือใหบรรลุ ซ่ึงเปาหมายการสรางและรักษาไว ซ่ึงผลประโยชนแหงชาติในการท่ีจะให
ประเทศไทยมีความม่ันคงในทุกดาน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและม่ังค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปได
อยางยั่งยืน ท้ังนี้การวิเคราะหใหไดขอสรุปเก่ียวกับจุดแข็ง จดุออน โอกาสและขอจำกัดรวมท้ังความเสี่ยงของ
ประเทศ จะนำไปสูการกาหนดตาแหนงเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศท่ีชัดเจนและไดรับการยอมรับ
รวมกันในสังคมไทยท่ีจะสงผลใหเกิดการผนึกกำลังและระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน
การพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคลองกัน การดำเนินการมีบูรณาการและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคต
ของประเทศท่ีเปนภาพเดียวกัน 

อยางไรก็ตามในชวงท่ีผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกำหนดวิสัยทัศนประเทศ เปาหมายและ
ยุทธศาสตรของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงใหความสำคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซ่ึงเม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาใหการดำเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง 
ถือเปนการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเปนการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผนดินของประเทศไทยใหมีเปาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเปนการกำหนดใหฝายบริหาร 
มีความรับผิดชอบท่ีจะตองขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมายท่ีเปนท่ียอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศ
ไทยจำเปนจะตองมี “ยุทธศาสตรชาติ” ซ่ึงภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยาง
เปนระบบขนานใหญ เพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลก
ยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได จะตองมีการกำหนดวิสัยทัศน เปาหมายของ
ประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความทาทายตาง ๆ 
ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกำหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพ่ือเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
พรอมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
ใหสามารถนาไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนำพา
ประเทศไทยใหหลุดพนหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน ท้ังปญหาทางเศรษฐกิจ 
ปญหาความเหลื่อมล้ำ ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น และปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับ 
ภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอม ๆ 
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กับการเปล่ียนแปลงภูมิทัศนใหมของโลกได ซ่ึงจะทำใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสำคัญในเวทีโลก 
สามารถดำรงรักษาความเปนชาติท่ีมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศ 
มีความอยูดีมีสุขอยางถวนหนากันสาระสำคัญของยุทธศาสตรชาติซ่ึงคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติกำลัง
ดำเนินการยกรางอยูในขณะนี้นั้นจะประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนตองการบรรลุ
รวมกันรวมท้ังนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะ ซ่ึงเปนแนวทาง ทิศทางและวิธีการท่ีทุกองคกรและคนไทย
ทุกคนตองมุงดำเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพ่ือใหบรรลุซ่ึงสิ่งท่ีคนไทยทุกคนตองการ คือ
ประเทศไทยม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกำลังอำนาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ 
การเมืองตางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิ ตวิทย า การทหาร วิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี การพลั งงา น 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2.2 วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจำชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ท้ังนี้วิสัยทัศน
ดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขต
อำนาจรัฐ การดำรงอยูอยางม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยูอยางม่ันคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทางสังคม
ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรม
และความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวาง
ประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน ดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักด์ิศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจท่ีดอยกวา 
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2.3 ยุทธศาสตรชาติ 
ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทาใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จำเปน

จะตองมีการวางแผนและกาหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของ 
ทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเปนจะตองกำหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว   
เพ่ือถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสราง
ความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน 
เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจนประจาชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถ 
ในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสขุ อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอ
ภาคและเปนธรรม ซ่ึงยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปตอจากนี้ไป 
จะประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก  (1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง (1) ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน (3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตรดานการ
สรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยมีสาระสำคัญของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้ 
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2.3.1  ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศ
และชวยลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลกท่ีมีตอประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ อาทิ 

(1) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัด
คอรรัปชั่น สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ 
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกำลังปองกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบรอยภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม 

(7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวด่ิงสูแนวระนาบมากขึ้น 
2.3.2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหประเทศไทยสามารถ

พัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงจำเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสราง
ความม่ันคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมท้ัง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดานอัน
ไดแกโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และ
การบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ อาทิ 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสราง
ความเชื่อม่ัน การสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับ
ไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากขึ้น 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
บริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปนแหลงอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทำการเกษตรยั่งยืนท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคา
มาเพ่ิมมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงขึ้น 
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- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปน
เลิศและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียว และพัฒนาให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืน ๆ 
เปนตน 

(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการ
สิ่งแวดลอมเมือง และโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 

(5) การลงทุน พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ
นานาประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตาง ๆ เพ่ิมบทบาทของไทย 
ในองคกรระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 

2.3.3  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให
เปนรากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัว
ท่ีม่ันคง กรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ อาทิ 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง 
(3) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค 
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
(5) การสรางความอยู ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบั น

ครอบครัวในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 
2.3.4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพ่ือเรง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม 
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ อาทิ 

(1) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4)  การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

2.3.5 ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพ่ือ
เรงอนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงดานน้ำ รวมท้ังมี
ความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ อาทิ 

(1) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ำใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ำ เนนการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
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(3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

2.3.6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจดัการภาครัฐ เพ่ือให
หนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสูทองถิ่นอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ อาทิ 

(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
(6) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

2.4 กลไกการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหสวนราชการและ

หนวยงานตางๆ ใชเปนแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนท่ี ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใต
ระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกำหนดเก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร
ชาติไปสูการปฏิบัติ เพ่ือท่ีสวนราชการและหนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง
และบูรณาการ 

2.5 ปจจัยความสำเร็จของยุทธศาสตรชาติ 
2.5.1 สาระของยุทธศาสตรชาติ กำหนดวิสัยทัศนระยะยาวท่ีชัดเจน มีการกำหนด

เปาหมายและภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเปนท่ีเขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถ
ถายทอดเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตาง ๆ ตามระยะเวลาเปนชวง ๆ ของหนวยงาน
ปฏิบัติได และมีการกำหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได 

2.5.2  ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพ่ือใหสวนราชการนำยุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมท้ัง
กรอบกฎหมายดานการจัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตรชาติอยางมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายท่ีจะกำหนดใหการดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติ 
มีความตอเนื่อง รวมท้ังมีระบบการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ 

2.5.3  กลไกสูการปฏิบัติ  มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคลองต้ังแตระดับการจัดทำ
ยุทธศาสตร การนำไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการกำกับดูแล บริหารจัดการ
และการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ 
สามารถกำหนดแผนงานโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีกำหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 
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 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตำบลมีความสัมพันธและสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตร พัฒนาขององคกรปกครองสวนท องถิ่น โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตอ งสอดคลอ ง 
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แต ท้ังนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11  
(พ.ศ. 2555 - 2559  ได ส้ินสุดลงและการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ ท่ี 12  
อยูระหวางการดำเนินการและยังไมประกาศใช แตไดกำหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12  เอาไวแลว 

ดังนั้น  เพ่ือใหการจัดทำแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ของ องคการบริหารสวน
ตำบลทาแยกเหลื่อม มีความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 องคการ
บริหารสวนตำบล จึงไดนำทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดังกลาวมาประกอบในการจัดทำ
แผนพัฒนาสามปใหเหมาะสมกับสภาวการณ ขององคการบริหารสวนตำบล  ซ่ึงทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 มีรายละเอียดดังนี้  
1. กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหม  ๆ การเขาสูสังคม
ผูสู งอายุ  กา รเกิดภั ยธรรมชาติ ท่ี รุน แ รง ประกอบ กับสภาวการณ ด านต าง ๆ ท้ั งเศรษฐ กิจ  สั งคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เปนตน ทำใหการ
พัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงจำเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสำคัญ ดังนี้  

(1) การนอมนำและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(4) การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

2. สถานะของประเทศ 
2.1 ดานเศรษฐกิจ 

2.1.1  3 ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจำกัดในการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ แมวาเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผานมา (ยกเวนชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ป 2540-
2541) จะขยายตัวไดดีเฉลี่ยประมาณรอยละ 5 ตอป จนทาใหรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ใน
ป 2557 มาอยู ท่ีประมาณ 193,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป ซ่ึงทาให
ประเทศไทยไดขยับฐานะขึ้นมาเปนประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แตใน
ระยะ 8 ปท่ีผานมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงรอยละ 
3.2 ชะลอจากรอยละ 5.7 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 ซ่ึงต่ำกวาศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ำกวา
ระดับท่ีจะทำใหประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายไดปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุท่ีสำคัญ
ประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจาก สัดสวนการลงทุนรวมตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากรอยละ 41.3 ในชวงป 2534 – 
2539 เปน รอยละ 25.5 ในชวงป 2543 – 2557 นอกจากนี้  เม่ือ เที ยบ กับประเทศอ่ืนๆ ในภู มิภา ค 
จะพบวาอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉล่ียในชวงป 2543 – 2557 อยู ท่ีประมาณรอยละ 
4.9 ต่ำกวาสิงคโปรและมาเลเซียซ่ึงมีระดับการพัฒนาท่ีสูงกวาไทย 
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2.2.2 การปรับโครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง แตความสามารถใน
การแขงขันเริม่ลดลง โครงสรางการผลิตของไทยไดเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากขึ้น (สัดสวนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในป 2553 ท่ีระดับรอยละ 9.9  25.4 และ 
64.7 เปนรอยละ 7.2  28.5 และ 64.3 ในป 2557 ตามลาดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมไดมีการสั่งสมองค
ความรูและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ทาใหมีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใตการบริหารจัดการของ
เงินทุนตางชาติมาเปนอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีสูงขึ้น
ภายใตเครือขายของบริษัทแมในตางชาติและของนักลงทุนไทยท่ีมีสัดสวนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเปน
ประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรม
และบริการท่ีมีประสิทธิภาพการผลิตสูงกวา ทำใหผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผานมายังเพ่ิมในระดับท่ีนาพอใจ
แตการชะลอตัวของกำลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของกำลังแรงงานเปนไปอยางลาชา ประกอบ
กับผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ท่ีลดลงทาใหความสามารถ
ในการแขงขันระหวางประเทศในระยะหลังลดลงซ่ึงสะทอนมาท่ีปริมาณการสงออกรวมขยายตัวชาลงจากรอย
ละ 9.7 ต อป ในช วงแผน พัฒนา ฯ ฉบั บ ท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) เป นเฉ ล่ีย รอยละ 1.1 ในช วง 3 ป  
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11  (พ.ศ. 2555-2557) 

2.1.3  ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูในระดับต่ำทำใหขาด
พลังในการขับเคล่ือนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง ซ่ึงตอง
อาศัยการผลิตท่ีมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตท่ีเปนของตนเองมากขึ้น แมวาการขยายตัวของผลิตภาพ
การผลิตรวมในชวงกอนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 จะอยูในระดับท่ีนาพอใจก็ตาม แตมีแนวโนมลดลงในระยะ 8 
ป ท่ีผานมา และยังมีความลาชาเม่ือเทียบกับประเทศท่ีเริ่มพัฒนาประเทศในชวงเวลาเดียวกันและสามารถ
ยกระดับการพัฒนาประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงในชวงกอนหนา ท้ังนี้การขยายตัวของผลิตภาพการ
ผลิตรวม ลดลงจากรอยละ 3.32 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  9 เปน รอยละ 2.03 ในชวงครึ่งแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ทาใหประเทศไทยจาเปนตองใหความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิต
ของปจจัยแรงงาน 

2.1.4  การลดลงของความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปนอุปสรรคตอการ
แกไขปญหาเชิงโครงสราง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดำเนินนโยบายและการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต  แมวาเศรษฐกิจไทยจะประสบปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสอง
ครั้งในป 2524 และ 2540 แตการใหความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทาใหเสถียรภาพ
ของเศรษฐกิจไทยอยูในเกณฑท่ีแข็งแกรง โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาในระดับใกลเคียง
กันอยางไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซ่ึงเปนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออำนวยตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอยางตอเนื่องเริ่มมีสัญญาณท่ีจะเปนขอจา กัดตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น 
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยรอยละ 37.9 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 เปนรอยละ 42.2 
ในชวง 3 ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ชี้ใหเห็นวาแมจะอยูภายใตกรอบวินัยทางการคลังแตมีแนวโนม
เพ่ิมขึ้นจากผลของการดำเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะท่ีผานมาและจะเปนขอจา กัดตอการ
ใชมาตรการทางการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะ
ตอไป 

2.1.5 อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไมมากนัก เนื่องจาก
ตางประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกวาไทย และประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขันท่ีอยูตรงกลาง
ระหวางประเทศท่ีมีความไดเปรียบดานตนทุนแรงงานและการผลิต และประเทศท่ีมีความกาวหนาและ
ความสามารถในการแขงขันทางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค โดยในป พ.ศ. 2557 WEF (World 
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Economic Forum) ไดจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเปนอันดับท่ี 31 จาก 144 
ประเทศ และในป พ.ศ. 2557 IMD (International Institute for Management Development) ไดจั ด
อันดับไวท่ี 30 จาก 61 ประเทศชั้นนำ ในขณะท่ีผลการวิจัยประเทศท่ีมีความสะดวกในการเขาไปประกอบ
ธุรกิจประจาป 2558 หรือ Ease of Doing Business 2015  ซ่ึงดำเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทย
ไดรับการจัดใหอยูในอันดับท่ี 26 จาก 189 ประเทศท่ัวโลก  

2.1.6  สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
ไดรับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกำลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
และเชื่อมโยงใหเกิดความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน แตยังคงอยูในระดับต่ำเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมประเทศท่ี
มีรายไดสูง โดยในป 2557 อันดับความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรอยู ท่ี 47 และดาน
เทคโนโลยีท่ี 44 จาก 61 ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเม่ือเทียบกับอันดับท่ี 37 และ 43 ตามลำดับใน
ป 2551 และตลอดชวงระยะเวลา 14 ปท่ีผานมา (2543-2556) คาเฉลี่ยการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา
ตอ GDP ยังคงอยูในระดับรอยละ 0.17 ตอ GDP โดยในป 2556 (ขอมูลลาสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนดาน
การวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 0.48 ตอ GDP โดยเปนการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณ
รอยละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณรอยละ 47 ขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน เกาหลีใต ญี่ ปุน 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีคาใชจายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยูท่ีรอยละ 4.03, 3.35, 2.79, และ 2.27 
ตอ GDP ในป 2555 ตามลำดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจานวนไมเพียงพอตอการ
สงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา โดยในป 2556 บุคลากรดาน
การวิจัยและพัฒนามีจานวน 11 คนตอประชากร 10,000 คน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว 
สวนใหญจะอยูท่ีระดับ 20-30 คนตอประชากร 10,000 คน  

2.1.7  สถานการณดานโครงสรางพ้ืนฐานยังคงมีปญหาในหลายๆ ดาน ประกอบดวย
รูปแบบการขนสงยังไมสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเปนทางนาและทางรางไดตามเปาหมายและยังขาดการ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การใหบริการนาประปายัง
กระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลงนาดิบไมเพียงพอ การใหบริการ ICT ยงัไม
ท่ัวถึงกระจุกตัวอยูในเมือง และมีราคาคอนขางสูง ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนมลดลง
เล็กนอยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงดานความม่ันคงท้ังในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การสงเสริม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมดานพลังงานและ ICT อยูในระดับต่ำและมีขอจำกัด  
ยังไมสามารถ 
พัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมนอกจากนี้  ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมท้ัง
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการดานโครงสรางพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การรักษาความปลอดภัย และขอจำกัดตอการทำธุรกิจใหม
และการประกอบกิจการในตางประเทศ ตลอดจนบุคลากรดานโลจิสติกสยังขาดความรูและทักษะเฉพาะดานท่ี
ตรงตอความตองการของอุตสาหกรรม เชน ความรูดานภาษา ความรูดานเทคโนโลยี และความรูในการดำเนิน
ธุรกิจตางประเทศ เปนตน 

2.2 ดานสังคม 
2.2.1 โครงสรางประชากรเปล่ียนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหาท้ังใน

เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกชวงวัย เนื่องจากปจจัยหลักๆ ไดแก 
(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจำนวนลดลงอยางรวดเร็ว มีพัฒนาการไมสมวัย

และการตั้งครรภในกลุมวัยรุนท่ีมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญพันธุรวมลดลงจาก 6.3 คน ในชวงป 
2507-2508 เปน 1.62 คน ในชวงป 2548-25558 และคาดวาในป 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน  
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(2) กำลังแรงงานมีแนวโนมลดลง และแรงงานกวารอยละ 30  เปนประชากร
กลุมเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นชา ซ่ึงจะเปนขอจำกัดตอการพัฒนาใน
ระยะตอไป กำลังแรงงานของไทยมีจานวน 38.9 ลานคนในชวงป 2555-2557 และเริ่มลดลงรอยละ 0.1 
ในป 2556 และรอยละ 0.2 ในป 2557 ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.2 ตอปในชวง 10 ป
ท่ีผานมา (ป 2548–2557) แตยังต่ำกวาประเทศเพ่ือนบาน เชน มาเลเซีย 1 เทาตัว และสิงคโปร 5 เทาตัว 
และกำลังแรงงานกวารอยละ 65.1 มีการศึกษาระดับมัธยมตนและต่ำกวา นอกจากนี้  กำลังแรงงานกลุมเจเนอ
เรชั่นวาย ซ่ึงมีจำนวนรอยละ 27 ของประชากรในป 2553 มีลักษณะความเปนปจเจกสูง ไมใหความสำคัญ
กับการมีครอบครัว สงผลตอรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุรวมของประเทศในอนาคต 

(3) กลุมผู สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น สะทอนถึงภาระ
คาใชจายดานสุขภาพท่ีเพ่ิมมากขึ้น ขณะท่ีผูสูงอายุจำนวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพ ผูสูงอายุ
มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจาก 10.3 ลานคน (รอยละ 16.2) ในป 2558 เปน 20.5 ลานคน (รอยละ 32.1) ในป 
2583 การเพ่ิมขึ้นของผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสงผลตอภาระคาใชจายในการดูแลท่ีเพ่ิมสูงขึ้น แม
ผูสูงอายุมีสวนรวมในกำลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แตมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย เนื่องจากมีการออมนอย และ
แหลงรายไดหลักรอยละ 78.5 ของรายไดท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

2.2.2  ครัวเรือนไทยโดยเฉล่ียมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปล่ียนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ ท่ีลดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คน ในป 
2543 เหลือ 3 คน ในป 2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุน และครัวเรือนแหวงกลางมีการขยายตัว
มากท่ีสุดในชวงป 2543-2556 สงผลใหความสัมพันธทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทำใหครอบครัว
เสี่ยงตอการลมสลาย 

2.2.3 คนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพท้ังดานสุขภาพ การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม 
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉล่ียเม่ือแรกเกิดของคนไทย ป 2557 เพศชาย 71.3 ป เพศหญิง 
78.2 ป แตเสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมติดตอและอุบัติเหตุ อยางไรก็ตาม 
คนไทยไดรับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จานวนปการศึกษาเฉล่ียของประชากรวัยแรงงานอายุ 15.59 ป 
เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง โดยชวงป 2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ป ขณะท่ีคุณภาพการศึกษาอยูในระดับ
ต่ำ สะทอนไดจากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในป 2556 มีคาเฉลี่ยต่ำ
กวารอยละ 50 นอกจากนี ้คนไทยสวนใหญมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสำรวจ
ตางๆ พบวาปญหาสำคัญท่ีสุด คือ ความซ่ือสัตยสุจริต และการทุจริตคอรรัปชัน โดยเห็นวาตองสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเรงดวน 

2.2.4  สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง แตยังคงมีความเหล่ือมล้ำของการ
กระจายรายได สัดสวนคนจนลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ 42 ในป 2543 เหลือรอยละ 10.9 ในป 2556 
แตความยากจนยังกระจุกตัวหนาแนนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะท่ีความเหลื่อมลาดานรายได
มีแนวโนมดีขึ้นเล็กนอย คาสัมประสิทธ์ิความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ดานรายไดลดลงจาก 0.484  
ในป 2554 เหลือ 0.465 ในป 2556 อยางไรก็ตามความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยท่ีสุดกับ
กลุมคนจนท่ีสุดแตกตางกันถึง 34.9 เทา ในป 2556 โดยกลุมคนรวยท่ีสุดรอยละ 10 ถือครองรายไดสูงถึง
รอยละ 36.8 ของรายไดท้ังหมด ขณะท่ีกลุมคนจนท่ีสุดรอยละ 10 ถือครองรายไดเพียงรอยละ 1.1 สาเหตุ
พ้ืนฐานท่ีสำคัญจากโครงสรางเศรษฐกิจท่ีไมสมดุล สงผลใหการกระจายประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคน
ตางๆ ในสังคมไมท่ัวถึง* ประชากรท่ีเกิดชวงป 2555-2546 
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2.2.5  ความ เห ล่ือม ล้ำระหวา งกลุม คน ยังคงเป นปญหาสำคัญของ สังคม ไทย อัน
เนื่องมาจาก 

(1) ความเหล่ือมล้ำดานสินทรัพยท้ังดานการเงินและการถือครองท่ีดินยังคง
กระจุกตัวอยูในกลุมคนเพียงสวนนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งการถือครองท่ีดินโดยกลุมผูถือครองท่ีดินรอยละ 20 
มีการถือครองท่ีดินมากท่ีสุด     มีสัดสวนการถือครองท่ีดินสูงกวากลุมผูถือครองท่ีดินรอยละ 20 ท่ีมีการถือ
ครองท่ีดินนอยท่ีสุด 325.7 เทา เนื่องจากปญหากรรมสิทธ์ิท่ีดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการท่ีดินวางเปลาของภาครัฐ 

(2) เด็กยากจนยังเขาไมถึงการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน ขณะท่ีโอกาสในการเขาถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากร ระหวางเขตเมือง-ชนบท
และระหวางภูมิภาค มีปจจัยหลักมาจากปญหาเรื่องคาครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุมประชากร
รอยละ 10 ท่ีมีฐานะความเปนอยูดีท่ีสุด มีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวากลุมประชากรรอย
ละ 10 ท่ีมีฐานะความเปนอยูดอยท่ีสุดประมาณ 19.1 เทา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวานักศึกษาใน
เขตชนบทประมาณ 2.2 เทา 

(3) คุณภาพการใหบริการสาธารณสุขยังคงมีความเหล่ือมล้ำกันระหวางภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณสุข อาทิ จากการสำรวจทรัพยากรสาธารณสุขในป 
2556 พบวา อัตราสวนแพทยตอประชากรระหวางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตางกันถึง 3.6 เทา 

(4) ความเหล่ือมล้ำการเขาถึงการคุมครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระ
เขาถึงการคุมครองมากขึ้น จากการเขาถึงการประกันตนตามมาตรา 50 ท่ีเพ่ิมขึ้นจาก 1.29 ลานคน ในป 2555  
เปน 2.471 ลานคน ในป 2557 ทำใหแรงงานในระบบมีสัดสวนเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 42.4 ในป 2557 
อยางไรก็ตาม แรงงานในระบบไดรับคาจางเฉลี่ยสูงกวาแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เทา ในป 2556 

(5) ความเห ล่ือมล้ำดานกระบวนการยุติธรรม  เนื่องจากประชาชนไมเขาใจ
กฎหมาย เขาไมถึงกระบวนการยุติธรรม และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการ
ทำงาน นอกจากนี้  ผูมีรายไดนอยมักไมไดรับความเปนธรรม ไมสามารถตอสูคดีจากการท่ีไมสามารถรับภาระ
คาใชจายในกระบวนการยุติธรรมและตองใชระยะเวลายาวนาน 

2.2.6  คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการท่ีคนไทยกวารอยละ 99.9 ไดรับ
ความคุมครองทางดานสุขภาพ โดยอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนารอยละ 73.8 ระบบประกันสังคม
รอยละ  16.7 และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ 7.1 ขณะท่ีกลุมผูดอยโอกาส
มีหลักประกันทางรายได ม่ันคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในป 2558 ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเปนแบบขั้นบันไดตามชวงอายุ 8.3 ลานคน จากผูสูงอายุท้ังประเทศ 10.4 ลานคน สวนผู
พิการไดรับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเปน 800 บาท ครอบคลุมผูพิการรอยละ 89.5 และรัฐใหเงินอุดหนุนแกเด็กดอย
โอกาสท่ีอยูในครอบครัวยากจนใหไดรับการเลี้ยงดูท่ีมีคุณภาพภายใตโครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิดอยางไรก็ตาม สวัสดิการดานท่ีอยูอาศัยยังไมครอบคุลมกลุมผู มีรายไดนอยและผูยากไร แมวารัฐจัด
สวัสดิการดานท่ีอยูอาศัยภายใตโครงการตางๆ แตปจจุบันกลุมผูมีรายไดนอยและรายไดปานกลางยังไมมี
กรรมสิทธ์ิในท่ีอยูอาศัยถึง 4.544,926 ครัวเรือน อยางไรก็ตาม รัฐเริ่มใหความสำคัญกับการพัฒนาท่ีอยูอาศัย
แกผูสูงอายุโดยเฉพาะผูท่ีมีรายไดนอยและผูยากไร 

2.2.7  วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเส่ือมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การใหคุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็น
แกตัว ไมรูจักเสียสละไมเอ้ือเฟอเผ่ือแผ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโนมการเปนสังคม 
พหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเขามาของแรงงานตางชาติท่ีกอใหเกิดการนาเอาวัฒนธรรมตนทางผสมผสานกับ
วัฒนธรรมทองถิ่น 
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2.2.8  ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมท่ีดีขึ้น ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบ
ความตองการของชุมชนดวยตนเองไดดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดทาแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และ
บูรณาการเปนแผนตำบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และ
แผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือใหไดรับการสนับสนุน ท้ังในดานองคควา มรูและงบประมาณในกิจ กรรมท่ี เกิน
ความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุมทำกิจกรรมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและเชื่อมโยงเปน
เครือขายเพ่ิมขึ้นจาก 142,632 แหงในป 2555 เปน 152,377 แหง ในป 2556 สวนใหญเปนกลุมธุรกิจ
ชุมชนและอาชีพ รอยละ 32.51 ขององคกรท้ังหมด และองคกรการเงิน รอยละ 26.77  

2.2.9  ความไมยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม 
ในชวงระยะเวลากวา 10 ปท่ีผานมา ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุมตางๆ ท่ีมีความ
รุนแรงมากขึ้น นำไปสูความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และสงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรง
และทางออม 

2.3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนำไปใชในการพัฒนาจำนวนมาก กอใหเกิดความ

เส่ือมโทรมอยางตอเน่ืองและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(1) พ้ืนท่ีปาไมลดลง เนื่องจากจำนวนประชากรท่ีเพ่ิมมากขึ้น ทำใหความตองการ

ใชท่ีดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปดวย พ้ืนท่ี
ปาไมจึงถูกบุกรุกทำลายมากขึ้น โดยพ้ืนท่ีปาไมลดลงจาก 171.02 ลานไร หรือรอยละ 53.33 ของพ้ืนท่ี
ท้ังหมดของประเทศในป 2504 เปน 102 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 31.6 ในป 2556 

(2) ทรัพยากรดิน เส่ือมโทรม ทำใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม
ทรัพยากรดินและท่ีดินมีปญหาความเส่ือมโทรมของดินจากการใชประโยชนท่ีไมถูกตองตามหลักวิชาการ  
ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะลางพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปญหาพ้ืนท่ีสูงชันหรือพ้ืนท่ีภูเขา ซ่ึงมี
ขอจำกัดในการนำไปใชประโยชน การใชทรัพยากรท่ีดินของประเทศยังไมมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณา
การของหนวยงานท่ีเก่ียวของ การบริหารจัดการท่ีดินมีปญหาความไมเปนธรรมและการกระจายสิทธิการ 
ถือครองท่ีดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกำลังตกอยูภายใตภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสีย
ระบบนิเวศปาไมอยางตอเนื่องเปนเวลานาน 

(3) ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝง ถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช
ประโยชนอ่ืนๆ จำนวนมาก เชน การเพาะเลี้ยงชายฝง โดยเฉพาะการทำนากุง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ทำใหพ้ืนท่ีปาชายเลนลดลงจากป 2504 ท่ีมีพ้ืนท่ีปาชายเลนกวา 2.3 ลานไร เหลือเพียง 1.5 
ลานไร ในป 2552 คิดเปนการลดลงรอยละ 34.8 ทำใหรัฐเริ่มมีนโยบายปกปองปาชายเลนอยางจริงจัง โดย
ไมอนุญาตการตอสัมปทานบัตรท้ังหมดต้ังแตป 2534 และหามการใชประโยชนอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม ในระหวาง
ป 2549-2554 พบวา ปาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในป 2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 ลาน
ตัน ลดลงจากป 2549 ท่ีมีปริมาณ 2.42 ลานตัน ในขณะท่ีพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝงของประเทศไทย
ยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องจากปริมาณความตองการสัตวน้ำท่ีเพ่ิมมากขึ้น 

(4) การผลิตพลังงานในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ แตประสิทธิภาพ
การใชพลังงานดีขึ้น ความตองการใชพลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด 30 ปท่ีผานมาแตการผลิตพลังงาน
เชิงพาณิชยเพ่ือการบริโภคภายในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ ทาใหตองนำเขาจากตางประเทศเพ่ิมขึ้น
โดยในป 2555 ตองนำเขาเพ่ิมขึ้นรอยละ 6 อยูท่ีระดับ 1.08 ลานบารเรลเทียบเทาน้ำมันดิบตอวัน คิดเปน
รอยละ 54 ของความตองการใชในป 2555 และคิดเปนรอยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ำมันดิบมีการนำเขาสูง
ท่ีสุดคิดเปนรอยละ 76 ของการนำเขาพลังงานท้ังหมด ขณะท่ีการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนในป 2555 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 6.8 อยู ท่ีระดับ 1.981 พันบารเรลเทียบเทาน้ำมันดิบตอวัน ท้ังนี้  ประสิทธิภาพการใชพลังงาน
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ของประเทศไทยมีแนวโนมดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใชพลังงานต่ำกวาอัตราขยายตัวของ GDP โดย
ในป 2555 การเพ่ิมขึ้นของ GDP รอยละ 1 ขณะท่ีมีการใชพลังงานเพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ 0.6  

(5) ทรัพยากรน้ำยังมีสวนท่ีไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ ประเทศไทย
ประกอบดวย 25 ลุมน้ำหลัก น้ำทำตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ลานลูกบาศกเมตร ขณะท่ีการ
พัฒนาแหลงเก็บกักน้ำในประเทศมีความจุคิดเปนรอยละ 28 ของปริมาณน้ำทำธรรมชาติ มีแองน้ำบาดาล
ท้ังหมด 27 แองน้ำบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้น้ำบาดาลรวมประมาณ 1.13 ลานลานลูกบาศกเมตร  
มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาขึ้นมาใชได โดยไมกระทบตอปริมาณน้ำบาดาลท่ีมีอยูไดรวมปละ 68,200 ลานลูกบาศก
เมตรอยางไรก็ตาม การพัฒนานาบาดาลขึ้นมาใช มีขอจำกัดในเรื่องขงความคุมทุนเนื่องจากมีคาใชจายในการ
สบูน้ำ และการดำเนินการสำรวจสูง ขณะท่ีภาพรวมความตองการใชน้ำในประเทศ ในป 2557 มีจำนวน
ประมาณ 151,750 ลานลูกบาศกเมตร โดยท่ีศักยภาพของการเขาถึงแหลงน้ำของภาคสวนตาง ๆ มีจำนวน 
102,140 ลานลูกบาศกเมตร และยังไมสามารถจัดสรรน้ำตามความตองการไดอีกประมาณ 49,610 ลาน
ลูกบาศกเมตร 

2.3.2 ปญหาส่ิงแวดลอมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(1) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ แนวโนมอัตรา

การเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยตอคนตอวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในป 2553 เปน 1.11 กิโลกรัม/
คน/วัน ในป 2557 สถานท่ีกำจัดขยะแบบถูกตองตามหลักวิชาการมีเพียงรอยละ 19 และมีการนำมูลฝอย
กลับไปใชประโยชนเพียงรอยละ 18 ทำใหมีปริมาณขยะสะสมตกคางเพ่ิมสูงขึ้นถึง  19.9 ลานตัน ในป 2556 
ของเสียอันตราย ในป 2557 มีประมาณ 2.69 ลานตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นรอยละ 10 
ตอป เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีมีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว สงผลใหในอนาคตอาจตองประสบ
ปญหาการกำจัดซากของเสียเหลานี้ หากภาครัฐไมมีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยางครบ
วงจ ร  ข ณ ะท่ี กา ร จั ดกา ร ของ เสี ย อัน ตร า ยจ า กภ าค อุตสา หก รรมส าม า รถ จั ดกา ร ได ป ร ะม า ณ 
รอยละ 70 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการนาของเสียอันตรายกลับมาใชประโยชนใหมมากขึ้น แตยังพบการ
ลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง เนื่องจากตนทุนในการกำจัดสูง 

(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหง แตมีแนวโนมดีขึ้น ในป 2557 
พบสารมลพิษทางอากาศเกินคามาตรฐานในหลายพ้ืนท่ีของประเทศ และท่ีเปนปญหาสำคัญไดแกฝุนละออง 
กาซโอโซน และสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) โดยมีพ้ืนท่ีวิกฤติในเขตพ้ืนท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง ท่ียังคง
ประสบปญหาสารอินทรียระเหยงาย ในขณะท่ีพ้ืนท่ีอ่ืน เชน กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม ขอนแกน พบสาร
เบนซินเกินคามาตรฐาน แตสวนใหญมีปริมาณลดลงจากปท่ีผานมา ซ่ึงไดรับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐาน
น้ำมันเชื้อเพลิงเม่ือตนป 2557 ท้ังนี้ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร การท่ีปญหาฝุนละอองและเบนซินมีปริมาณ
ลดลง สวนหนึ่งเปนผลการปรับปรุงมาตรฐานนามันเชื้อเพลิงจาก EURO 3 เปน EURO 4 ต้ังแตป 2555  
และการปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะและทางจักรยาน การเขมงวดกับการตรวจจับรถควันดำ อยางไรก็ตาม 
ปญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ีมาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนตจำนวนมากสำหรับมลพิษจากหมอกควัน 
ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน พบวาสถานการณดีขึ้นเปนลาดับ โดยความรวมมือและการทำงานระหวางภาครัฐ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(3) คุณภาพน้ำท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง สถานการณคุณภาพน้ำในชวง  
10 ป ท่ีผานมา (พ.ศ. 2548-2557) มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง โดยแหลงน้ำท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง
สวนแหลงน้ำ ท่ีอยูในเกณฑพอใชและเสื่อมโทรมมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น สาเหตุสำคัญมาจากการชะหนาดินท่ีมีปุย
ตกคางจากการเกษตรและการปศุสัตว และการระบายน้ำเสียจากชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน  
มีจำนวนไมเพียงพอตอการบำบัดน้ำเสียท่ีเพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปจจบุัน 
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มีปริมาณน้ำเสียจากชุมชน 10.3 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ขณะท่ีระบบบาบัดนาเสียรองรับนาเสียท่ีเกิดขึ้นได
เพียงรอยละ 31 

(4) ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น แตอัตราการเติบโตลดลงปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ตามปริมาณความตองการใช
พลังงานท่ีเพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหงชาติฉบับท่ี 2 การจัดทาบัญชี
กาซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุวาประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจก ในป 2533 ปริมาณ 
229.08 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา และเพ่ิมเปน 265.9 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา  
ในป 2547 โดยปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.3 ตอป อยางไรก็ตาม อัตรา
การเติบโตลดลงในชวง 5 ปท่ีผานมา ท้ังนี้ เนื่องมาจากมาตรการการลดกาซเรือนกระจกตางๆ ท่ีมีการ
ดำเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บกาซเรือนกระจกในภาคปาไมและการใชประโยชน
ท่ีดินมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้นรอยละ 1.1 จึงสงผลใหภาคดังกลาวเปนภาคท่ีมีความสำคัญมากในการเพ่ิมการดูด
กลับและชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางย่ิงอุทกภัยเกิดขึ้นบอยครั้งและมีความรุนแรง
มากขึ้น สงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดำรงชวีิตของคนไทย ท้ังอุทกภัย ภัยแลง วาตภัย และดิน
ถลม สรางความเสียหายนับเปนมูลคากวาหม่ืนลานบาท อันเปนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยมีแนวโนมและความถี่มากขึ้น ซ่ึงจะสงผลกระทบตอ
ภาคการผลิตและวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยเปนประจำทุกปในมิติของจานวนประชากรเส่ียงภัยจะพบวาภัย
แลงเปนภัยธรรมชาติท่ีสงผลกระทบตอประชากรเปนจำนวนมากกวาภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะท่ีน้ำทวมเปนภัย
ธรรมชาติท่ีสงผลใหประเทศไทยถูกจัดอยูในลำดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงตนๆ ของโลก 

2.4 ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
2.4.1 ดานธรรมาภิบาล 

(1) ประเทศไทยจะตองใหความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวนจากการ
ประเมินผานดัชนีความอยู เย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ชี้วา  สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูเย็นเปนสุข
รวมกันอยูในระดับปานกลางในป 2556 แตองคประกอบดานสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยูในระดับ
ท่ีตองเรงแกไข สถานการณดังกลาว ถือเปนความจาเปนของประเทศไทยท่ีจะตองใหความสำคัญกับเรื่อง 
ธรรมาภิบาลอยางเรงดวน เนื่องจากสถานการณวิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลัก
ธรรมาภิบาล ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  
พ.ศ. 2552 มีอยางนอย 6  ประการคือ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปรงใส (4) 
 หลักความมีสวนรวม (5) หลักความรับผิดชอบ (6) หลักความคุมคา ขณะนี ้ไดมีการสะสมตัวและลุกลามสูทุก
ภาคสวน ไดแก ภาคการเมืองท้ังระดับชาติและระดับทองถิ่นท่ีมีการซ้ือสิทธ์ิ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือใหไดรับ
การเลือกต้ัง มีผลประโยชนสวนตนทับซอนกับผลประโยชนรัฐหนวยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานท่ีไมเปน
ธรรมาภิบาล มีการใชอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ หาผลประโยชนใหตนเองและพวกพอง ภาคธุรกิจบางสวนมีการ
รวมมือกับนักการเมืองและขาราชการ กระทำการทุจริตเพ่ือใหไดงานจากภาครัฐ ปดงานอยางรวดเร็ว ผูกขาด
ทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบตอผูบริโภค ภาคประชาชนมีแนวโนมยอมรับการทุจริตตาง ๆ  
ท่ีตนเองไดรับประโยชนมากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางสวนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปญหา
การบริหารจัดการทรัพยสินของสวนรวม ขาดความโปรงใส ปลอยใหคนบางกลุมใชศาสนาเปนเครื่องมือ
แสวงหาประโยชน สื่อมวลชนหลายสำนักวางตัวไมเปนกลาง ไมแสดงบทบาทในการตอตานการทุจริตหรือ
ปกปดขอเท็จจริง รับผลประโยชนจากกลุมนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไมสามารถรักษาจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณของวิชาชีพได 
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(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบริษัทภิบาล ตั้งแตป 2544  โดยสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ไดสำรวจการกำกับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางตอเนื่อง พบวา บริษัทจดทะเบียนท่ีมีธรรมาภิบาล 
มีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 72% ในป 2557 ถือวาอยูในระดับดีเม่ือเทียบกับป 2545 ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 52% 
และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเม่ือเทียบกับป 2554 ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยู ท่ี 77% แสดงใหเห็นวา บริษัทจดทะเบียน
ไทย ใหความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอยางยั่งยืนและสรางความ
เชื่อม่ันแกผูลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศสูการยอมรับในระดับสากล 

2.4.2 ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ 
(1) การบริหารจัดการภาครฐัมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ไดจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินแบงออกเปน 3 สวนไดแก 
บริหารราชการสวนกลาง บริหารราชการสวนภูมิภาค และบริหารราชการสวนทองถิ่นท่ีใชหลักการกระจาย
อำนาจท่ีสวนกลางไดมอบอำนาจระดับหนึ่งใหประชาชนในทองถิ่นไปดำเนินการปกครองตนเองอยางอิสระโดย
ท่ีไมขัดตอกฎหมายของประเทศ ท้ังสามสวนนี้อยูในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีหนาท่ี
รับผิดชอบบริหารราชการแผนดิน รวมไปถึงการกำหนดนโยบายเพ่ือใหขาราชการนำไปปฏิบัติ ท้ังนี้การปฏิรูป
ระบบราชการท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนในโครงสรางของหนวยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการกำหนดสวนราชการไวเปน 20 กระทรวง และสวนราชการ
ไมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(2) การกระจายอำนาจเกิด ผลสำเร็ จหลายดานแตยั งมีปญหาท่ีต องแก ไข 
การกระจายอำนาจใหแก อปท. ในระยะท่ีผานมาไดดำเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 และ 2550 และตามแผนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นฉบับท่ี 1 และฉบับท่ี 2 
นอกจากนั้นมีการใชงบประมาณเปนตัวกระตุนใหเกิดการถายโอนภารกิจ หนา ท่ีและเพ่ิมรายไดในการ
ดำเนินงานของ อปท. โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2543 สัดสวนของรายไดของทองถิ่นตอรายไดรัฐบาลคิดเปน
รอยละ 13.31 เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 25.17 ในปงบประมาณ 2550 และรอยละ 28.21 ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 มีการถายโอนภารกิจไปแลวตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแก อปท. 
ฉบับท่ี 1 จำนวน 185 ภารกิจจากภารกิจท่ีจะตองถายโอน 245 ภารกิจและถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติ
การฯ ฉบับท่ี 2 จำนวน 75 งาน/กิจกรรมจาก 114 งาน/กิจกรรม และถายโอนบุคลากรจากสวนกลางให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวน 9.850 คน แบงเปนขาราชการ 1,378 คน บุคลากรทางการศึกษา 
5,295 คน ขาราชการกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงประจำอยูท่ีสถานีอนามัย จำนวน 79 คน และลูกจางประจำ 
3,098 คน อยางไรก็ตามยังมีปญหาท่ีตองการการแกไข เชน การทับซอนของอำนาจหนาท่ีและเขตพ้ืนท่ี
ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดและองคการบริหารสวนตำบลหรืองคการบริหารสวนตำบล ทาใหการ
จัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนยังขาดความสมดุล ปญหาการซ้ือเสียง ทำใหการเลือกต้ังระดับทองถิ่นขาด
ความชอบธรรม และปญหาการขาดแคลนรายไดของ อปท. ซ่ึงรายไดท่ีทองถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดสวน
เพีย งรอยละ 9.90 ของร ายได รัฐบา ลในป งบประมาณ พ.ศ . 2549 และเพ่ิมเป นร อยละ 10.65 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทองถิ่นจำเปนตองพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเปนรอยละ 38.52 และรอย
ละ 39.46 ตามลำดับ สงผลให อปท. ในพ้ืนท่ีท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนน เชน การเปนแหลงท่ีต้ังของ
อุตสาหกรรม การคา การบริการ การเปนพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก 
การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานตางดาว 
ไดอยางมีขอบเขตจากัด 
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2.4.3 ดานการทุจริตคอรรัปชั่น 
ไทยกำลังประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยาง

มาก พัฒนาการของการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการทุจริตจัดซ้ือจัดจาง 
รับสินบน ซ่ึงสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได เนื่องจากมีความซับซอนไมมากเทากับการทุจริต
คอรรัปชั่นในปจจุบันท่ีประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอรรัปชั่นขนาดใหญท่ีสูงเปนแสนลานบาท 
อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนซ่ึงเปนรูปแบบใหมท่ีเกิดมากขึ้นในชวงท่ีรัฐเขามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชนจากธุรกิจในโลกสมัยใหม มีความซับซอนเพ่ิมขึ้นและใน
ปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก ไมวาจะเปน
องคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการตางๆ ท่ีออกมา รวมท้ังกฎหมายเก่ียวกับการทุจริตและการ
ตรวจสอบจากองคกรตางๆ ยังไมสามารถท่ีจะเขาไปแกไขปญหาเหลานี้ได ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ
คอรรัปชั่น  (Corruption Perception Index : CPI) พ .ศ. 2557 ขององคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ  
พบวาประเทศไทยได 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู อันดับท่ี 85 จากการจัดอันดับท้ังหมด 
175 ประเทศท่ัวโลก จะเห็นไดวาประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กนอยเทียบกับป 2556 ท่ีได 35 คะแนน  
อยูอันดับ 102 โดยเม่ือเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียนพบวา ประเทศไทยมีคะแนนเทากับประเทศฟลิปปนส 
สวนประเทศสิงคโปรสูงถึง 84 คะแนน และมาเลเซียได 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอรรัปชั่นนอย) 

 
3. บริบทการเปล่ียนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

3.1 บริบทภายใน 
3.1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใตสมมติฐาน (1) แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉล่ียรอยละ 3.8 
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และรอยละ 4.2 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 (2  การลงทุนภาครัฐขยายตัว
เฉ ล่ี ย ร อยละ 4 (3  ร าคา น า มัน เฉลี่ ย  7 0 -90 ดอลลาร  ส ร อ . ต อบา รเร ล ในช ว งแผน พัฒ นา ฯ  
ฉบับท่ี 12 และเฉลี่ย 80-100 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 (4  ผลิตภาพการ
ผลิตร วมขยา ยตัวร อยละ 2.1 โดยผลิ ตภา พกา รผลิตภาคเกษตรหดตัวตอ เนื่ อง เฉ ล่ี ยร อยละ 0.8 
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉล่ียรอยละ 2.0 และภาคบริการขยายตัวเฉล่ียรอยละ 3.0 (5  การลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5 และ (6) กำลังแรงงานลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.2 และรอยละ 0.7 ในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และ 13 ตามลำดับภายใตสมมุติฐานเหลานี้  เศรษฐกิจไทยในชวง 10 ปขางหนา 
มีแนวโนมท่ีจะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 3.3–4.3 โดยมีคากลางของการประมาณการรอยละ 3.8 ซ่ึงทำให
เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเปนประเทศ รายไดสูงในชวงป 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย
รอยละ 4.3 – 2574  (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 3.3) การขยายตัวในกรณีฐานดังกลาวทำให
เศรษฐกิจไทยมีความเส่ียงท่ีจะตกอยูภายใตกับดักประเทศรายไดปานกลางอยางถาวรมากขึ้น เม่ือคำนึงถึง
เง่ือนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (1) การลดลงของกำลังแรงงานท่ีจะหดตัวเรงขึ้นเปนเฉลี่ยรอยละ 1.0 ในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 14 ซ่ึงจะเปนปจจัยถวงตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (2) ขีดความสามารถดาน
การคิดคนเทคโนโลยีและนวัตกรรมซ่ึงเปนสิ่งจำเปนในการยกระดับฐานะประเทศเขาสูการเปนประเทศรายได
สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดสวนของประชากรผูสูงอายุ (3) จำนวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในป 
2570 ซ่ึงสงผลใหอุปสงคและการผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการในประเทศขยายตัวชาลง (4) การเพ่ิมขึ้น
ของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตาง ๆ ท่ีการปรับตัวเขาสูสังคมผูสูงอายุชากวาไทย (5) ภาระ
การใชจายเพ่ือดูแลผูสูงอายุเพ่ิมขึ้นทาใหการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการ
พัฒนาประเทศมีขอจากัดมากขึ้น (6) เกณฑรายไดขั้นต่ำสำหรับการเปนประเทศรายไดขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้น
เฉลี่ยประมาณ 100-200 ดอลลาร สรอ. ตอคนตอปตามการเพ่ิมขึ้นของรายไดและมาตรฐานการครองชีพ 
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ของประเทศสำคัญๆ เง่ือนไขดังกลาวทำใหประเทศไทยมีความสุมเสี่ยงท่ีจะไมสามารถหารายไดท่ีเพียงพอใน
การท่ีจะทำใหคนไทยไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักด์ิศรีในประชาคม
ภูมิภาคและในเวทีโลก 

3.1.2 การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลใหอัตราการพ่ึงพิงของประชากร 

วัยแรงงานตองแบกรับการดูแลผูสูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในป 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนท่ีมีศักยภาพ
แบกรับผูสูงอายุ 1 คน และคาดการณวาในป 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับ
ผูสูงอายุ 1 คน การขาดแคลนกำลังแรงงานทาใหตองนำเขาแรงงานไรทักษะจากประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงสงผล
กระทบตอตลาดแรงงานไทยในดานการยกระดับรายไดและทักษะฝมือแรงงานจะชาลง ผลิตภาพแรงงานไทย
อาจเพ่ิมขึ้นชา ปญหาการคามนุษย และการขาดการคุมครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานท่ีจำเปน ซ่ึงจะเปนปญหา
ตอเนื่องท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบ
บริการทางสังคม อยางไรก็ตาม นับเปนโอกาสในการพัฒนาสินคาและบริการ ธุรกิจบริการท่ีเหมาะสมกับกลุม
ผูสูงอายุ ท่ีเพ่ิมขึ้นเปนตัวเลขเบื้องตน สศช. จะคำนวณใหมอีกครั้งเม่ือการปรับปรุงฐานขอมูลในแบบจำลอง
เสร็จสมบูรณเกณฑขั้นต่ำในป 2546 ซ่ึงอยูท่ี 12,745 ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป 

3.1.3 ความเหล่ือมล้ำ 
ความเหลื่อมล้ำเปนปญหาสำคัญในสังคมไทยท้ังความเหลื่อมล้ำดานรายได โอกาส

การเขาถงึบริการภาครัฐและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ นำไปสูความขัดแยงในสังคม และเปนอุปสรรคตอ
การพัฒนาประเทศท่ีลดทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม จากการกระจายรายไดและ
ผลประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคม บางพ้ืนท่ีและบางสาขาการผลิตไมท่ัวถึงเปนธรรม
ผลประโยชนสวนใหญตกอยูในกลุมท่ีมีโอกาสและรายไดสูง ทำใหสัดสวนรายไดระหวางกลุมคนรวยรอยละ 10 
ของประชากรกับกลุมคนจ นรอยละ 10 ของประชากร มีความแตกตางกันถึง 34.9 เทาในป 2556 
นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ำยังสงผลใหเกิดปญหาตาง ๆ อาทิ ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น คนยากจนขาดโอกาส
การเขาถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม การแยงชิงทรัพยากร การรับรูขอมูล
ขาวสารปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

3.1.4 ความเปนเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัด

ของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเปนการกระจายความเจริญสู พ้ืนท่ีนั้น ๆ จึงจำเปนท่ีจะตองมีการลงทุน
โครงสรางพ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใชประโยชนของทรัพยากร
ทองถิ่นท้ังปจจัยการผลิตและแรงงานไปสูภาคการคา บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหา
เทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีจะชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงจะสงผลตอการลดลงและความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรทองถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมท้ังปญหาการบริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชนและ
อุตสาหกรรม ท้ังนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนท่ีอาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชี วิตและ
วัฒนธรรมทองถิ่น อยางไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญขึ้นเพ่ือตอบสนองความ
ตองการคนในเมืองท่ีมากขึ้น จะสงผลใหเกิดการประหยัดจากขนาด การขนสงมีตนทุนต่ำลง และการลงทุนใน
ระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุมคามากขึ้น นอกจากนี้ ความตองการแรงงานท่ีมากขึ้นจะมีสวนเอ้ือหรือทำให
จำเปนตองมีการจัดต้ังสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือตอบสนองความตองการของสถานประกอบการท่ีมีจำนวนมาก 
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3.1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558  วางกรอบดานการ

บริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือตอการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รางรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2558 มีมาตราสำคัญๆ ท่ีจะชวยสนับสนุนใหการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการ
พัฒนาอาทิ มาตรา 69 หนวยงานของรัฐ องคการเอกชนหรือองคกรใดท่ีดำเนินกิจกรรมโดยใชเงินแผนดิน 
มีหนา ท่ีตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดำเนินการดังกลาวตอสาธารณะเพ่ือใหพลเมืองไดติดตามและตรวจสอบ
มาตรา 82 รัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ และตองจัดระบบงานราชการและงานของรัฐ
อยางอ่ืน ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสรางโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและสรางความเปน
ธรรมอยางยั่งยืน กระจายอำนาจและจัดภารกิจ อำนาจหนาท่ี และขอบเขตความรับผิดชอบท่ีชัดเจนระหวาง
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น รวมท้ังมีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ี
มีประสิทธิภาพท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา 89 รัฐตองดำเนินนโยบายการเงิน การคลัง และ
งบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใชจายเงินแผนดิน  
อยางคุมคา จัดใหมีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรท่ีมีความเปนธรรมมีประสิทธิภาพ  
เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) ภาคประชาสังคมใหความสำคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทาง
สังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยตางๆ นาเสนอผลการติดตาม วิเคราะห สังเคราะห เรื่องท่ี
เก่ียวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาท้ังประเด็นธรรมาภิบาล 
การทุจริตคอรรัปชั่นท้ังการคอรรัปชั่นขนาดใหญและคอรรัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการ
กระจายอำนาจ เพ่ือรายงานขอคนพบและขอเสนอแนะสูสาธารณะ เปนแรงกดดันใหผู มีอำนาจภาครัฐหันมา
พิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการทางานตางๆ ใหเหมาะสมมากขึ้น 

3.2 บริบทภายนอก 
3.2.1 การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก 

องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวงป 2544-2643 (ค.ศ. 2001-
2100) จะเปน ศตวรรษแหงผูสู งอายุ หมายถึงการ มีประชากรอายุ  60 ปขึ้ นไปมากกวารอยละ 10 
ของประชากรรวมท่ัวโลก โดยประเทศท่ีพัฒนาแลวจะใชระยะเวลาท่ีคอนขางยาวนานในการเขาสูสังคมผูสูงอายุ
เชน ญี่ปุน อเมริกา ยุโรป ขณะท่ีกลุมประเทศกำลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร
ดังกลาวคอนขางส้ันกวา สะทอนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุ ท่ี ส้ันกวา
ประเทศพัฒนาแลวคอนขางมาก โดยการเปนสังคมผูสูงอายุจะสงผลใหมีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ  
และมีการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวมากขึ้น นอกจากนี้  มีความตองการสินคาและบริการท่ีเหมาะกับผูสูงอายุ
มากขึ้น นับเปนโอกาสอยางมากสำหรับประเทศไทยท่ีจะพัฒนาดานธุรกิจและลงทุนดานการคาและบริการ 
ดานการทองเท่ียว ท่ีพักอาศัย การใหบริการสุขภาพในรูปแบบตาง ๆ รวมท้ังเปนโอกาสของแรงงานไทยในการ
ไปทำงานในประเทศท่ีพัฒนาแลว 

3.2.2 การปรับเปล่ียนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนท่ีรวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในรูปแบบการผลิตและการคา ท่ีมีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสกลายมาเปนรูปแบบการคาท่ีมีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู
การใชเทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหวาง Information Technology กับ Operational Technology หรือท่ี
เรียกวา Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมอุปกรณและ เครื่องมือตางๆ เชน โทรศัพทมือถือ
รถยนต ตูเย็น โทรทัศน และอ่ืนๆ เขาไวดวยกัน) เพ่ือผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมาก
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ยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตท่ีปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมทัน ขาดการลงทุนดานการวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม   จะทาใหความสามารถในการแขงขันลดลง 

 
3.2.3 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสูงขึ้น 

(1) แนวโนมการพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบานมีการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซ่ึงจะมีผลตอทิศทางการวางแผนพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
ของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ดานการคาการลงทุนท่ีมุงเนนใหความสำคัญกับ
เรื่องความโปรงใสและสิ่งแวดลอมมากขึ้น 

(2) การเปดเสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 จะนำมา
ซ่ึงโอกาสท่ีสำคัญๆ หลายประการตอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ไดแก 1) การลด
ขอจำกัดในดานอุปสงคในประเทศ 2) โอกาสในการใชปจจัยการผลิตและแรงงานสำหรับการพัฒนาภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานและวัตถดิุบเขมขนในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาตนเอง
ไปสูระดับการผลิตท่ีสูงขึ้นท้ังการผลิตในประเทศและการใชฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบานและ 3) โอกาส 
ในการใชความไดเปรียบดานสถานท่ีต้ังและดานโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกสในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจใหเปนศูนยกลางทางดานการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและใน
ภูมิภาค 

 (3) การเปดเสรีทางการคากับประเทศท่ีพัฒนาแลว จะมีการนำประเด็นดาน
มาตรฐานของการคาและบริการมาเปนขอกีดกันทางการคาซ่ึงผูประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมตองปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินคา ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดย
แรงเหว่ียงจากกระแสการเปดเสรีทางการคาจะกอใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุน แนวโนมราคาสินคาเกษตรและ
สินคาขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาค
โดยเฉพาะในการผลิตสินคาเกษตร สินคาก่ึงทุนและเทคโนโลยีเขมขน รวมท้ังแนวนโยบายและมาตรการการ
พัฒนาของภาครัฐท่ียังไมท่ัวถึง ยงัมีแนวโนมท่ีจะตอกย้ำปญหาความเหลื่อมล้ำทางดานรายไดใหมีความรุนแรง
มากขึ้นและเปนอุปสรรคตอการสรางการเติบโตของเศรษฐกิจแบบท่ัวถึง (Inclusive Growth) ซ่ึงเปนปจจัยท่ี
จำเปนตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีตอเนื่องและยั่งยืน 

(4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเส่ียงท่ีจะผันผวนตลอดชวง
แผนฯ 12 เนื่องจาก 1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชวงตนแผนพัฒนาฯ 
และแนวโนมการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 2) ปญหาการสั่ง
สมหนี้สาธารณะในประเทศสำคัญ ๆ ในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีมีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสูวิกฤติและสราง
ผลกระทบตอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสำคัญ ๆ ของโลก
ไมประสบความสำเร็จอยางเปนรูปธรรม  

(5) ความเล่ือนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความกาวหนาในการติดตอสื่อสาร 
การขยายตัวของเครือขายทางสังคมออนไลน สงผลใหมีท้ังโอกาสและความเสี่ยง ตอวิถีชีวิตทัศนคติ และความ
เชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธระหวางบุคคล กระบวนการเรียนรู  และพฤติกรรมการบริโภคของคนใน
ประเทศ 

3.2.4 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(1) การเป ล่ียนแปลงสภาพภู มิอากาศ (Climate Change) จะสงผลกระทบ

ซ้ำเติมตอสถานการณความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความรุนแรงมากขึ้น
อุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น ทำใหเกิดความแหงแลงเปนระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชวง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป 
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สงผลกระทบตอความอุดมสมบูรณ ของดิน ปาไมเกิดความเส่ือมโทรม แหลงนาขาดแคลน ผลผลิตทาง
การเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว และอาจเกิดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยกรณีท่ีเกิดโรค
ระบาดใหม เกิดความเส่ียงตอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เชน ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศ
ชายฝง พ้ืนท่ีชุมน้ำ เกิดการกัดเซาะชายฝง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพดังกลาวขางตน จะสงผลตอความม่ันคงดานอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(2) การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสงผลใหภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโนมเกิดบอยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ท้ังอุทกภัย ภัยแลง แผนดินไหวและดินโคลนถลม สงผล
กระทบตอภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมท้ังวิถีการ
ดำรงชีวิตของประชาชน นอกจากนี ้ขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวี
ความเขมขนและเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองเตรียมพรอมรับภาระในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ภายใตกระแสการแขงขันทางการคา 

3.2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda)  
ประเด็นสำคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คือ  การจัดทำ

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชวงเวลา 
15 ป โดยสหประชาชาติใหการรับรองแลวเม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2557 ประกอบดวยเปาประสงค (Goal) 
จานวน 17 ขอ และเปาหมาย (Target) จำนวน 169 ขอ ซ่ึงจะสงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนา
ประเทศในอนาคต ท่ีตองเน นขจัดความยากจน ให หมดไป ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี  มีระบบการศึกษา  
มีความเทาเทียมกันทางเพศ สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีรองรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมท่ียั่งยืน ลดความไมเทาเทียมกันท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ มีรูปแบบการผลิต
และการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพรอมในการรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษา
ทรพัยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน สงเสริมให
สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและสงเสริมความเปนหุนสวนเพ่ือการพัฒนาในระดับโลกรวมกัน 

4. กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย 
4.1 กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ท่ีประเทศกำลังประสบอยู ทำให
การกำหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11  
และกรอบหลักการของการวางแผนท่ีนอมนำและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนา 
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ตองใหความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศ
ไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยาง 
มีความสุข และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

4.2  การกำหนด ตำแหน งทางยุทธศาสต รข องประเทศ (Country Strategic Positioning)  
เปนการกำหนดตำแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี สศช. ไดจัดทำขึ้น 

ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดาน
การขนส งละโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชา ติการคาและบริการ (Trading and Service Nation)  
เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม 
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4.3 เปาหมาย 
4.3.1 การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ำกวารอยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติ

ตอหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในป 2546 เพ่ิมขึ้นเปน 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไมต่ำกวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ำกวาเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไมต่ำกวารอยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ำกวาเฉลี่ยรอยละ 7.5 ในขณะท่ี
ปริมาณการสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ำกวารอยละ 4.0 ตอป) 

4.3.2  การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

(1) ประชาชน ทุกชว งวัย มีความ ม่ันคงทางด าน เศรษฐกิจและสังคม (Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

(2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน 

4.3.3 การลดความเหล่ือมล้ำในสังคม 
(1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 

4.3.4 การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
(1) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช

ประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมปร ะสิ ท ธิภ า พและเสริ มสร างธร รมาภิ บ าล ใน กา รบริ ห าร จั ดกา ร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ำใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ำ 

4.3.5 การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 
(2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 
(3) มีการกระจายอำนาจท่ีเหมาะสม 

5. แนวทางการพัฒนา 
5.1 การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

5.1.1 การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ท้ังดานการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และดานการบริหารจัดการ 
รวมท้ังสนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาใหใชประโยชนอยางแทจริงท้ังเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา 
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5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนและแรงงาน

ใหมีทักษะความรูและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงานท้ังระบบมีการเรียนรู
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการ
เคลื่อนยายระหวางสาขาการผลิตและระหวางพ้ืนท่ีการผลิต เพ่ือใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขาการ
ผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานท่ีเชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

5.1.3 การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและ

ดำเนินธุรกิจทามกลางการดำเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตาง ๆ เพ่ิมสัดสวน
ความเปนเจาของของคนไทยและสนับสนุนใหมีการขยายตลาดท่ีมีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดท่ีเปน
ของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการ
และอุตสาหกรรมดิจิตอล 

5.1.4  การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานเรงลงทุนและพัฒ นาโครงสรางพ้ืนฐานดานการ
คมนาคมขนสงเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนท่ี 

เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปน
โครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทาง
หลวงพิเศษระหวางเมือง ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือท่ีมีศักยภาพ
ใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบำรุงและ
ผลิตชิ้นสวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เปนตน เพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการ
เปนฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

5.1.5 การปรับโครงสรางการผลิต 
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปล่ียนจาการผลิตสินคาเกษตร 

ขั้นปฐมเปนสินคาเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมโยงทางดาน
วัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบานและลดระดับการผลิตสินคาขั้นปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขันลงสู
ระดับท่ีจาเปนสำหรับการสรางความม่ันคงทางดานอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับ
ศักยภาพพ้ืนท่ีและความตองการของตลาดต้ังแตตนนาถึงปลายน้ำท้ังดานกายภาพและเศรษฐกิจ รวมท้ัง
สงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ  
หางหุนสวน และบริษัทเพ่ือใหเกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุพืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ี
และแหลงน้ำ ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใชกลไกตลาดในการปองกันความเสี่ยง ตลอดจน
สงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยง
กันเปนโครงขายท้ังทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพ่ือรองรับการเติบโตของ
การทองเท่ียวทางทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวใหครอบคลุมและทันสมัยท้ังการ
ควบคุมกิจกรรมตาง ๆ เก่ียวกับการทองเท่ียวและสงเสริมการทองเท่ียวและกำหนดและจัดทำกฎหมายเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการทองเท่ียวของไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถแขงขันไดใน
ระดับนานาชาติ รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเท่ียว โดยสนับสนุนการพัฒนา
ดานการทองเท่ียวของพ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยงท้ังทางกายภาพ วิถีชี วิต/วัฒนธรรมทองถิ่นและกิจกรรมการ
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ทองเท่ียว ตลอดจนสงเสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน ท้ังประเทศท่ีมี
พรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกันเพ่ือใหเกิดการพัฒนาแบบองครวมท้ังระบบ
พัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมท่ี
เปนฐานรายไดประเทศ และเปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและ
บริการท้ังในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวดาน
การค า กา รลง ทุน  เช น  โ ลจิ ส ติกส  และพลั งงา น  ร วม ท้ั งป จ จั ย สนั บส นุ น กา ร ลงทุน อ่ืน  ๆ เช น  
ลดอุปสรรคการเคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศ เปนตน สงเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ประยุกตใชท้ังภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ใน
การอำนวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสราง
เศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรู มุงเนนการพัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค การลงทุนท่ีใชเทคโนโลยี
ขั้นสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงานและการใชพลังงานทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและ
พัฒนาเชิงพาณิชย การจัดต้ังสำนั กงานใหญขามประเทศ บริษัทการคาระหวางประเทศ รวมท้ั งการให
ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูสังคมขององคกร และกิจการเพ่ือสังคม 

5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยชวงวัยเด็กต้ังแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมี
ทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิตสามารถอยูรวมกับผู อ่ืนภายใตบริบทสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการ
พัฒนายกระดับสมรรถนะฝมือแรงงานเพ่ือสรางผลิตภาพเพ่ิมใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทำงานท่ี
เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ มีรายไดในการดำรงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพ่ือ
ปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตางๆ ท่ีจะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และ
ระบบบริการสุขภาพ 

5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง โดย 
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา

ใหมเพ่ือสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(3) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ ต้ังแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให

ไดคนดีคนเกง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ  
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรู เพ่ือสรางสมรรถนะกำลังคนท้ังระบบ

การศึกษาต้ังแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิต
กำลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู 

5.2.3 การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทยเพ่ือรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุ ท้ังในดานผลิตภัณฑสุขภาพและท่ีอยู

อาศัยสำหรับผูสูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและสรางความยั่งยืนใน
ระยะยาว โดยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร และสงเสริมการ
อภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขายท่ีมีการใชทรัพยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปน
ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติท้ังในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพ่ือ
สงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนยกลาง
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บริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือนารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
ภายในประเทศรวมท้ังสงเสริมการใหความสำคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All 
Policies) เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีตอ
สุขภาพของประชาชน 

5.2.4 การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดำรงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมและความจำเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุใน
รูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดยการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแล
ผูสูงอายุเพ่ือขยายผลไปสูชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจาวันสำหรับผูสูงอายุ 

5.3 การลดความเหล่ือมลาทางสังคม 
5.3.1 การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสรางคาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันใหการใชระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี ้เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายยอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคลอง
กับพ้ืนท่ี สรางหลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปจจัยการผลิต 

5.3.2 การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกัน
ระดับปจเจก โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2) 
สนับสนุนการจัดหาท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค กำหนดเปนนโยบายท่ีอยู
อาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู  พัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดำเนินการรวมกับ
ภาคธุรกิจเอกชน และ (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีจำเป นและเหมาะสมตามกลุมเป าหมาย 
(Customized Welfare) ท่ีคำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
คาใชจายรวมกัน (Cost Sharing) 

5.3.3  การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยท่ีไรท่ีดินทากินและยากจนไดมีท่ีดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในท่ีดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ำอยางเปนระบบและเขาถึงพ้ืนท่ีเปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน พรบ.
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และสรางกระบวนการมี
สวนรวม รวมท้ังปรับ โครงสรางภาษีท่ี เปนธรรม เชน ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษี
สิ่งแวดลอม เปนตน 

5.3.4  การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และ
การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแก
ประชาชน รวมท้ังการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพ่ือลดปญหาความเหลื่อมล้ำ เชน กฎหมายปาชุมชน
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายท่ีดิน เปนตน 
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5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
5.4.1  การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ

พรอมรองรับความเปนเมือง ท้ังดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนสง ระบบบริหารจัดการส่ิงแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน  
มีคุณภาพ และเพียงพอตอความตองการของคนในเมือง รวมท้ังเสริมสรางความสามารถในการบริหาร 
จัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

5.4.2 การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับเพ่ือนบาน สงเสริมและเรงรัด
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
ท้ังดานการคา การลงทุน  และการบริก าร โดยคำนึงถึงการเป นมิตรตอส่ิงแวดลอม (Green Logistics) 
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในหวงโซอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมท้ังปรับลดกระบวนงาน
ดานอำนวยความสะดวกทางการคา ขนสง และโลจิสติกสใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจ
อยางแทจริง 

5.4.3  การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ใหความสำคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพ่ือดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพ่ือนบาน รวมท้ังสงเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ี ชายแดนโดยให
ความสำคัญกับการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน การบริหารจัดการแรงงาน
ตางดาว และการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือชวยอำนวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดน
ระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

5.5 การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
5.5.1  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติ 

โดยคำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกำลังของทุกภาคสวนนำ
ระบบสารสนเทศมาใชเพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพ่ิมพ้ืนท่ีปา
ไมโดยสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศ
และการสรางรายไดจากการอนุรักษ จัดสรรท่ีดินใหแกผูยากไร กระจายการถือครองท่ีดิน จัดทำฐานขอมูลท่ีดิน
เพ่ือการบริหารจัดการอยางเปนระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตรากาวหนา กำหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ี
เหมาะสม และกำหนดมาตรการปองกันการถือครองท่ีดินของคนตางชาติ บริหารจัดการน้ำเพ่ือใหเกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ำ จัดต้ังองคกรบริหารจัดการน้ำ
ใน ระดับพ้ืนท่ี  เช น คณะกรรมการลุมน้ ำ และองค กรผู นำ  คุ มครองทรัพย ากรทางทะเลและชายฝ ง  
ลดความขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การทองเท่ียว การประมง และวิถีชี วิตของ
ชุมชนบริหารจัดการแรโดยกำหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการน้ำแรมาใชประโยชน คำนึงถึงความจาเปนและ
มูลคาในอนาคต บังคับใชมาตรการควบคุมผลกระทบจากการทาเหมืองแร ท่ีกอมลพิษตอสภาพแวดลอมและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน 

5.5.2  การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใชแลว
ท่ีมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู  Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรูประบบภาษีและ
คาธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดลอม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน 

5.5.3  การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศ 
สูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการให
สามารถปรับระบบสูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply Chain/Green 
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Value Chain) สงเสริมการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังสงเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
นอย เพ่ือใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษท้ัง
ทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี
ใหกับประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลำดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือ
นำกลับมาใชใหมใหมากท่ีสุดเรงกำจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกำจัดในพ้ืนท่ีวิกฤต สรางรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม เนนการแปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัยของคนในชาติมุงสู
การจัดการท่ียั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน และการบังคับใชกฎหมาย 

5.5.5  การพัฒนาความรวมมือดานส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทำแผน
แมบทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุมน้ำโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน
และการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.5 .6  การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงดานภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาค
สวน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความรวมมือ
ระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความสำคัญกับการปองกัน
นาทวม วางแผนปองกันเมืองและพ้ืนท่ีชายฝง พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การใหบริการของระบบนิเวศ สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชน
ในการรับมือภัยพิบัติโดยสรางแนวปองกันตามธรรมชาติ และการจัดทำแผนธุรกิจตอเนื่อง รวมท้ังการพัฒนา
ระบบการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 

5.6 การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
5.6.1 การสรางความโปรงใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางใหทุก

ภาคสวนสามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการประกวดราคา
จัดซ้ือ จดัจางโครงการของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปดประมูลขอมูล
ควา มก าวหนา ตามกร ะบวนการยุติ ธรร ม เชน  คดี ท่ีไม ดำเนิ น การตามห ลักธรรมาภิ บา ล ค ดีทุ จริ ต 
คอรรัปชันและคดีท่ีประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ 

5.6.2  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตมี
ความคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

5.6.3  การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการเปล่ียนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมท้ังเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวน
ตางๆ ในระดับพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.6.4 การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สรางผลงานท่ีมี
คุณภาพ รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย
ได โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ท่ีมีการใชจายงบประมาณเปนจำนวนมาก และ
เปนโครงการท่ีมีผลกระทบในวงกวาง 
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1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
วิสัยทัศนการพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง  

“ศูนยกลางการคาการลงทุนแหงอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมกาวหนาระดับประเทศ แหลงผลิต
สินคาเกษตรมาตรฐานสากล เสนทางทองเท่ียวธรรมชาติและวัฒนธรรม”  
ประกอบดวย  ประเด็นยุทธศาสตร  4 ประเด็น  ดังน้ี 
 
 ยุทธศาสตรท่ี  1  พัฒนาระบบโลจิสติกสเพ่ือเปนศูนยกลางการคาการลงทุนภาคตะวันออกของอินโดจีน
และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 เปาประสงค 

  เปนศูนยกลางการคา  การลงทุน  และการขนสงภาคตะวันออกของอินโดจีนท่ีพรอมดวยระบบ
โครงสรางพ้ืนฐาน  การคมนาคมขนสงและส่ิงอำนวยความสะดวก  พรอมท้ังบุคลากรศักยภาพสูงและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 
 กลยุทธ 
 1.พัฒนาระบบโลจิสติกสท่ีมีคุณภาพ  สะดวก  รวดเร็ว  เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและเชื่อมตอกัน
ภายในกลุมจังหวัดและไปสูอินโดจีน 
 2. พัฒนาศูนยกลางและชองทางการกระจายสินคาเพ่ือรองรับการเปนฐานการผลิต  ขนสงและจัด
จำหนายของอินโดจีน 
 3. วางแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ  เพ่ือรองรับการเปนศูนยกลาง
การคาการลงทุนของอินโดจีน 
 4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการคา  การลงทุนและการขนสงท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียวสินคา  และบริการใหไดมาตรฐาน  โดยคำนึงถึงชุมชน
และสิ่งแวดลอม 
 เปาประสงค 

1.  ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม  มาตรฐานสินคาและบริการการทองเท่ียว  และมีระบบขนสงท่ี
สะดวกรวดเร็วเพ่ือรองรับการเติบโตของการทองเท่ียว 

2. เปนแหลงทองเท่ียวท่ีทีเรื่องราว  (Story  และมีการเชื่อมโยงเสนทางทองเท่ียวทางธรรมชาติ  
และวัฒนธรรมภายในกลุมจังหวัด  มีศักยภาพทางการตลาดและการประชาสัมพันธอยางประสิทธิภาพ 

กลยุทธ 

1. อนุรักษและฟนฟูแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเพ่ือเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวภายใน
กลุมจังหวัดและภูมิภาค 

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ  (OTOP   ตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค 
3.  จัดทำเรื่องราว  (Story  และขอมูลแหลงทองเท่ียว  พรอมท้ังพัฒนาประสิทธิภ าพการตลาดและ

การประชาสัมพันธและบุคลากรรองรับการทองเท่ียวของภูมิภาค 
4. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของกลุมจังหวัด 
ยุทธศาสตรท่ี  3  พัฒนาปจจัยการผลิตและระบบโครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือใหสินคา

เกษตรไดมาตรฐานสากล  เชื่อมโยงตลาดรองรับการคาเสรี 
 เปาประสงค 

1. ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย  ไดมามาตรฐานมีคุณภาพ  และมูลคาเพ่ิมขึ้น  สอดคลองกับ
ความตองการของตลาดและศักยภาพการแขงขัน 

2.  เกษตรกรมีชีวิตความเปนอยูท่ีดี  และเครือขายท่ีเขมแข็งเพ่ืออำนาจทางการตลาด 
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กลยุทธ 
1. พัฒนาการเขาถึงปจจัยการผลิตและโครงการพ้ืนฐานทางเกษตรอยางครบถวน 
2. เพ่ิมผลิตภาพและยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร 
3.  เชื่อมโยงวัตถุดิบภาคเกษตรกรรมสูการแปรรูปในภาคอุตสาหกรรมในกลุมจังหวัดเพ่ือสราง

มูลคาเพ่ิม 
4. มุงพัฒนาสูเกษตรปลอดภัยท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีมูลคาสูง 
5. ยกระดับสถาบันเกษตรกรสูเครือขายตลาดสินคาเกษตรรองรับการคาเสรี 
ยุทธศาสตรท่ี  4  พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานฝมือแรงงานสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ

ลงทุนเพ่ือรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 เปาประสงค 

1.   เปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมท่ีมีมาตรฐานและศักยภาพท่ีพรอมสรรพดวยโครงสรางพ้ืนฐาน  
แรงงานฝมือ  ระบบขนสง  และการใชนวัตกรรมเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมอยางตอเนื่อง 

2. เปนแหลงอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
กลยุทธ 
1. พัฒนาร ะบบโครงสรางพ้ืน ฐาน  และสิ่ งอำนวยควา มสะดวกท่ี เอ้ือตอกา รขยาย ตัวของ

ภาคอุตสาหกรรม 
2. พัฒนาทักษะฝมือแรงงานท่ีตอบสนองตอความตองการของภาคอุตสาหกรรม 
3. การกำหนดเขตพ้ืน ท่ี อุตสาหกรรมในก ลุมจั งหวัดท่ี เหมาะสมและวางแผนการลง ทุน ใน

อุตสาหกรรม 
4. เสริมสรางองคความรู  นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
5. สงเสริมระบบการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและพัฒนาเครือขาย

ระบบเฝาระวังคุณภาสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ  (  พ.ศ.  2556 – 25560  
วิสัยทัศน  
“ คน  ชุมชน  มีภูมิคุมกัน  และพ้ืนท่ีมีความพรอมเผอิญปญหาและภัยคุกคามความม่ันคง  รวมท้ัง

สามารถพัฒนารวมกับประเทศรอบบานอยางยั่งยืน ” 
การดำเนินงานการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ  เปนการดำเนินงานในเชิงพ้ืนท่ี ( Area  Base   

ท่ีประสานเชื่อมโยงกับการดำเนินงานระดับกระทรวง /กรม  (Function  Base ท่ีมุงปองกันและแกไขปญหาท่ี
สงผลกระทบตอความม่ันคงใหเหมาะสมกับสถานการณปญหาและภัยคุกคามและสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี
และ/หรืแบริบทความม่ันคงเฉพาะพ้ืนท่ีจึงใหความสำคัญกับ “การเสริมสรางความม่ันคงแบบองครวมท่ี
ครอบคลุมมิติดานเศรษฐกิจ  สังคม  การปองกันประเทศ  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ”และ “การบริหาร
จัดการท่ีเปนเอกภาพ”  โดยมุงเนนการมีภูมิคุมกัน  การปองกัน  การลดเง่ือนไขของปญหาท่ีสงผลกระทบตอ
ความม่ันคงและการพัฒนาพ้ืนท่ีเปาหมาย  ดวยการใชกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการ
ปองกันประเทศ   เขามาดำเนินงานรวมกันท้ังในระบบกระทรวง/กรม  ระดับจังหวัด  และระดับทองถิ่นโดยได
กำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ ประกอบดวย 6 ประเด็นยุทธศาสตรรองรับ  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรผนึกกำลังเพ่ือเสริมสรางศักยภาพและภูมิคุมกันของคน  ชุมชน  และพ้ืนท่ีเปาหมาย
อยางยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตรการจัดระบบปองกันเพ่ือจัดระเบียบพ้ืนท่ีชายแดน 
3. ยุทธศาสตรเสริมสราง  ความม่ันคงในมิติวัฒนธรรม  ภูมิปญญา  และการจัดการโดยสันติวิธี 
4. ยุทธศาสตรพัฒนาฐานขอมูลและองคความรูดานความม่ันคง 
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5. ยุทธศาสตรเสริมสรางความรวมมือดานความม่ันคงกับประเทศเพ่ือนบาน 
6. ยุทธศาสตรบริหารจัดการอยางมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสระแกว  
จากการวิเคราะหศักยภาพของจังหวัด และจากสภาพปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีของ

จงัหวัด ทำใหทราบถึงสิ่งท่ีจะตองดำเนินการ ท้ังการพัฒนาจากสิ่งท่ีเปนจุดแข็งรวมกับโอกาส สิ่งท่ีเปนจุดแข็ง
รวมกับอุปสรรค สิ่งท่ีเปนจุดออนรวมกับโอกาส สิ่งท่ีเปนจุดออนรวมกับอุปสรรค และกาหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัดสระแกวท่ีมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง ยุทธศาสตรรายสาขาและความตองการของประชาชน ในทองถิ่นจังหวัด 
สามารถกาหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดในระยะ 4 ป (พ.ศ.2561-2564) ไดดังนี้  
 

1. วิสัยทัศน “เมืองชายแดนแหงความสุข ถ่ินเกษตรปลอดภัย แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศและ 
อารยธรรมโบราณ เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกวมั่นคง”  

2. พันธกิจ  
1) ปฏิบัติภารกิจตามท่ีกฎหมายกาหนดใหบรรลุผลตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  
2) พัฒนาการเกษตรใหมีประสิทธิภาพ เปนแหลงผลิตสินคาการเกษตร โดยการเพ่ิมผลผลิต  

ทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ และสงเสริมเกษตรปลอดภัย  
3) พัฒนาการทองเท่ียวใหมีคุณภาพ ปลอดภัย อำนวยความสะดวก และสรางรายไดใหแก

ประชาชนในพ้ืนท่ี  
4) พัฒนาดานเศรษฐกิจ การคา สังคมและสิ่งแวดลอม ในการรองรับการเปนเขตเศรษฐกิจ

พิเศษสระแกว  
5) รักษาความม่ันคงและแกไขปญหาภัยคุกคามในพ้ืนท่ีชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

รวมท้ังสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน  
6) ปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

3. เปาประสงค ไดแก  
1) เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนเปนคนดี มีสุขภาพดี รายไดดี และสิ่งแวดลอมดี  
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ยึดดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3) ประชาชนไดรับการบริการท่ีดี และมีความพึงพอใจในการบริการ  
4) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยท่ีไดมาตรฐานสากล  
5) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยท่ีมีคุณภาพเปนท่ีตองการของตลาด ท้ังในประเทศ  

และตางประเทศ  
6) เปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีความอุดมสมบูรณ มีความหลากหลายทางชีวภาพ  
7) เปนแหลงการเรียนรูเชิงประวัติศาสตรท่ีเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณและการอนุรักษ  

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น  
8) เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความสะดวก สะอาด และปลอดภัย รวมท้ังเพ่ิมทางเลือก  

ในการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ  
9) สรางบรรยากาศการคา การลงทุน และการประกอบกิจการ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว  
10) พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว  

ใหเปนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
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11) สรางความม่ันคง ปลอดภัย จากภัยคุกคามใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนและ  
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว  

12) มีความสัมพันธท่ีดีกับประเทศเพ่ือนบาน  
13) คนและชุมชนมีจิตสำนึกในดานความม่ันคง  
14) มีระบบฐานขอมูลดานความม่ันคง  
 

4. ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้  
    ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนให

สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตท่ีดี  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ปรับปรุงปจจัยและกระบวนการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยใหไดคุณภาพ

มาตรฐานสากล  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ฟนฟูแหลงทองเท่ียว ใหมีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอำนวยความ

สะดวกเสริมสรางสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสรางพ้ืนฐาน การสงเสริมการคา การลงทุน 

พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการดานสังคมและสิ่งแวดลอม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแกว  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 เสริมสรางความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน  
5. ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธและตัวชี้วัด มีดังนี้  
    ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนให

สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตท่ีดี  
เปาประสงค :  

1. เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนเปนคนดี มีสุขภาพดี รายไดดี และสิ่งแวดลอมดี  
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ยึดดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. ประชาชนไดรับการบริการท่ีดี และมีความพึงพอใจในการบริการ  

กลยุทธ : มีจำนวน 9 กลยุทธ ดังนี้  
1. สงเสริมการดำรงชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. เสริมสรางความเขมแข็งใหสถาบันครอบครัวและชุมชน การประพฤติตนตามหลักศาสนา  
3. มีอนามัยสิ่งแวดลอมและสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  
4. สงเสริมอาชีพ รายได การมีงานทำและมีสวัสดิการ  
5. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสมบูรณ เพ่ือใหประชาชนมีรายได  

และคุณภาพชีวิตดีขึ้น  
6. สงเสริมการอนุรักษและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน  
7. ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ท้ังในและนอกระบบ  
8. สงเสริมและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำริ  
9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการบริหารและใหบริการประชาชน 56  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : ปรับปรุงปจจัยและกระบวนการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยใหได
คุณภาพมาตรฐานสากล  
เปาประสงค :  

1. เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยท่ีไดมาตรฐานสากล  
2. เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยท่ีมีคุณภาพเปนท่ีตองการของตลาด ท้ังในประเทศ  

และตางประเทศ  
กลยุทธ : มีจำนวน 7 กลยุทธ ดังนี้  

1. พัฒนาแหลงน้ำ และระบบชลประทาน ตลอดจนฟนฟู และปรับปรุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ
เพ่ิมขึ้น  

2. สงเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคา  
3. พัฒนาคุณภาพผลผลิตใหปลอดภัยไดมาตรฐานสากล  
4. สรางมูลคาเพ่ิมของสินคาเกษตร โดยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการปรับปรุง

คุณภาพ ชนิด และราคาของสินคาเกษตรใหมีมูลคาเพ่ิมขึ้น  
5. ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรสูมาตรฐานสากล ดวยการถายทอดความรูแกเกษตรกรเพ่ือ

ปรับปรุงปจจัยการผลิตใหมีประสิทธิภาพ เชน การผลิตปุยอินทรีย การจัดหาพันธุพืชและสัตวท่ีดี เพ่ือลดการใช
สารเคมี  

6. สงเสริมระบบการปลูกพืชปศุสัตว และประมงท่ีปลอดภัย เชน เกษตรทฤษฎีใหม และเกษตร
ผสมผสาน  

7. สงเสริมการประชาสัมพันธและการตลาดเกษตรปลอดภัย ท้ังในประเทศและตางประเทศ  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : ฟนฟูแหลงทองเท่ียว ใหมีความปลอดภัย และปรับปรุงส่ิงอำนวยความ

สะดวกเสริมสรางสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ  
เปาประสงค :  

1. เปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีความอุดมสมบูรณ มีความหลากหลายทางชีวภาพ  
2. เปนแหลงการเรียนรูเชิงประวัติศาสตรท่ีเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณและการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปญญาทองถิ่น  
3. เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความสะดวก สะอาด และปลอดภัยรวมท้ังเพ่ิมทางเลือก  

ในการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ  
กลยุทธ : มีจำนวน 7 กลยุทธ ดังนี้  

1. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการดานการทองเท่ียวใหเพียงพอและไดมาตรฐานปลอดภัย 
ถูกสุขลักษณะ ในราคาท่ีเหมาะสม ยุติธรรมใหกับนักทองเท่ียว  

2. สงเสริมเครือขายภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมดานการทองเท่ียวและสรางเครือขายเชื่อมโยง
การทองเท่ียว ท้ังในและตางประเทศ  

3. พัฒนาศักยภาพแหลงทองเท่ียวดวยการฟนฟูและจัดระเบียบใหคงสภาพการเปนแหลงทองเท่ียวท่ี
สวยงามและหลากหลายโดยเฉพาะดานวัฒนธรรมและประวัติศาสตร  

4. พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการทองเท่ียว  
5. ประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว  
6. สงเสริมพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวและผูประกอบการธุรกิจดานการทองเท่ียว  
7. พัฒนากิจกรรมและรูปแบบการทองเท่ียวใหหลากหลาย เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการทองเท่ียว

โดยเฉพาะการแพทยแผนไทยและการเชื่อมโยงกับอารยธรรมโบราณ  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสรางพ้ืนฐาน การสงเสริมการคา การลงทุน 
พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการดานสังคมและส่ิงแวดลอม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแกว  
เปาประสงค :  

1. สรางบรรยากาศการคา การลงทุน และการประกอบกิจการ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว  
2. พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว ใหเปน  

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
กลยุทธ : มีจำนวน  7 กลยุทธ ดังนี้  

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการลงทุน การจราจร และการขนสงสินคาในการเปนเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแกว ท้ังการกอสรางและขยายชองทางถนนและระบบรางเชื่อมโยงกับจังหวัดใกลเคียง และ
ประเทศเพ่ือนบาน  

2. สงเสริมและสรางบรรยากาศในการคา การลงทุน และชักจูงใหผูประกอบการ นักลงทุน มาดำเนิน
กิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว  

3. อำนวยความสะดวกดานการคาชายแดน พิธีการศุลกากร การตรวจคนเขาเมือง การสรางคลังสินคา 
และการอนุญาตใหใชแรงงานตางดาว โดยดำเนินการใหไดมาตรฐานเปนสากล มีประสิทธิภาพ ประหยัด 
รวดเร็ว มีคุณภาพ ลดขั้นตอน และทันเวลา  

4. พัฒนาระบบการใหบริการสุขภาพและการศึกษา ผลิตและพัฒนาฝมือแรงงานของบุคลากรใหตรง
ตามตลาดแรงงาน  

5. เตรียมการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพการอยูอาศัย การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีจะเกิดในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว  

6. พัฒนาระบบฐานขอมูลดานโครงสรางพ้ืนฐาน ผังเมือง การคา การลงทุน แรงงาน สาธารณสุข และ
สิ่งแวดลอมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว รวมท้ังการจัดต้ังศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service - OSS)  

7. เตรียมการรองรับการต้ังนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกวใหเปนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
1. สรางความม่ันคงปลอดภัยจากภัยคุกคามใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน  
2. มีความสัมพันธท่ีดีกับประเทศเพ่ือนบาน  
3. คนและชุมชนมีจิตสำนึกในดานความม่ันคง  
4. มีระบบฐานขอมูลดานความม่ันคง  

กลยุทธ : มีจำนวน 4 กลยุทธ ดังนี้  
1. เสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยจากภัยคุกคามในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน  
2. เสริมสรางความสัมพันธท่ีดีในระดับทองถิ่นกับประเทศเพ่ือนบาน  
3. เสริมสรางคนและชุมชนใหมีจิตสำนึก รูตระหนักในดานความม่ันคง  
4. พัฒนาระบบฐานขอมูลดานความม่ันคง ใหมีความครบถวนสมบูรณสามารถใชงานไดทันที และ

เชื่อมโยงกับฐานขอมูลของหนวยงานตางๆ  
 
๒. ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

๒.๑ วิสัยทัศน 
“บริหารตามหลักธรรมาภิบาล  มุงใหบริการประชาชน นำคนสูคุณภาพชีวิตท่ีดี  
  ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 
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๒.๒ ยุทธศาสตร 
 1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
 3. การพัฒนาดานการเกษตรและสิ่งแวดลอม 
 4. การพัฒนาดานการทองเท่ียว 
 5. การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 

๒.๓ เปาประสงค 
 1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ใหไดมาตรฐานและเพียงพอกับความ
ตองการของประชาชนตามศักยภาพของ  อบต. ควบคูกับการวางผังเมืองท่ีดี 
 2. สงเสริมใหมีการรวมกลุมกันเพ่ือประกอบอาชีพเสรมิเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือนแกไขปญหา
ความยากจน 
 3. สงเสริมกิจกรรมดานการเกษตร และเทคโนโลยีการเกษตร    
 4. สงเสริมทางดานการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรมประเพณี 
 5. สรางระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทรัพยากรปาไมพัฒนาแหลง
ทองเท่ียว 
 6. สรางระบบการบริหารจัดการแหลงน้ำเพ่ือการอุปโภค - บริโภค อยางมีประสิทธิภาพเพ่ือแกไข
ปญหาการขาดแคลนน้ำ 
 7. พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลดานตาง ๆ ของหมูบาน  โดยสนับสนุนการนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมา
ใชในการจัดเก็บขอมูล  เพ่ือใหมีระบบฐานขอมูลท่ีถูกตอง  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
 8. พัฒนาและสงเสริมความรูความเขาใจในดานการเมือง การบริหาร และการปกครอง  ใหกับ
ประชาชน  สนับสนุนการมีสวนรวม  ในการดำเนินการระหวาง  ภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบตาง ๆ   
 9. พัฒนาประสิทธิภาพ  เพ่ิมบทบาทขององคการบริหารสวนตำบล  ในงานดานสังคมสงเคราะห 
 10. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบล เนนการบริการท่ีรวดเร็ว  
ลดขั้นตอนการทำงาน   สรางความประทับใจแกผูมาติดตอ  และสามารถตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลหรือ
งานของหนวยเหนือไดอยางมีประสิทธิภาพ     

๒.๔ ตัวชี้วัด 
 - กรณีโครงการโครงสรางพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการท่ี คณะกรรมการตรวจรับงานจางตรวจรับ
งานโดยจะตองไดคุณภาพงานท่ีดี ไมมีปญหาและขอทวงติง 

- กรณีโครงการดานอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวในโครงการทุกประการ 
๒.๕ คาเปาหมาย 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานการพาณิชย 
- แผนงานการเกษตร 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
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- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
- แผนงานงบกลาง 

3. ยุทธศาสตรกาการพัฒนาดานการเกษตรและสิ่งแวดลอม 
- แผนงานการเกษตร 

4. ยุทธศาสตรกการพัฒนาดานการทองเท่ียว 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
- แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานงบกลาง   

๒.๖ กลยุทธ 
 1. เพ่ือสรางสรรค อบต. ใหเปนชุมชนท่ีนาอยูบนพ้ืนฐานความสมดุลแหงวิถีชี วิตชนบท 
 2. เพ่ือพัฒนาการคมนาคมขนสงสะดวกและประหยัดคาใชจายของประชาชน 
 3. เพ่ือใหประชาชนทุกหมูบาน มีน้ำประปาท่ีสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ 
 4. เพ่ือใหประชาชนมีฐานะความเปนอยูท่ีดีขึ้น 
 5. เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการทางสังคมอยางท่ัวถึง 
 6. เพ่ือสรางเสถียรภาพทางการเงินการคลัง ของ อบต. ใหมีความม่ันคง มีทรัพยากรการเงินครอบคลุม
การพัฒนาทุกดาน ท้ังการพัฒนาคน การพัฒนาเมือง และการพัฒนาการบริการ 
 7. เพ่ือใหประชาชนสามารถพ่ึงพาแหลงเงินทุนในหมูบาน ชุมชนของตนเองไดโดยไมตองพ่ึงพาแหลง
เงินทุนนอกชุมชนและเงินทุนนอกระบบ 
 8. เพ่ือใหศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวของสังคมและเสริมสรางใหสังคมเขมแข็งเปนสังคมคุณภาพอยาง
แทจริง 
 9. เพ่ือใหภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการฟนฟูพัฒนาและนำมาประยุกตใชในการพัฒนาดานตาง  ๆอยางจริงจัง 
 10. เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา 
 11. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนใหทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษา การบริการสังคม 
 12. เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 13. เพ่ือใหหมูบาน/ชุมชน ปลอดยาเสพติด 
 14. เพ่ือปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดรับการแกไขอยางรวดเร็ว 
 15. เพ่ือใหสังคมสวนรวมมีความเขมแข็ง ม่ันคง ท้ังทางดานเศรษฐกิจและดานสังคมจากผลการพัฒนา 
 16. เพ่ือใหทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดรับการอนุรักษ พัฒนาและถูกนำมาใชใหเกิด
ประโยชนตอมนุษยอยางคุมคาท่ีสุด 
 17. เพ่ือใหทุกฝายเกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษาและแกไขปญหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
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๒.๗ จุดยืนทางยุทศาสตร 
 - จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ การกำหนดจุดยืน 
ทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ กำหนดการพัฒนาท่ีครอบคลุมกิจกรรม
ตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา จำนวน 5 ยุทธศาสตร 
และ 18 แผนงาน 

๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 - ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ มุงพัฒนา 5 ดาน 
ไดแก ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แหลงน้ำ และการคมนาคม ดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ และสงเสริม
คุณภาพชีวิต ดานการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีทองถิ่น ดานการพัฒนาดาน
การเกษตร และสิ่งแวดลอม ดานการพัฒนาดานสังคมและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
 
3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
    3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ในการจัดทำแผนพัฒนาทอ งถิ่นส่ีป ขององคการบริหาร สวนตำบลไดใชก ารวิเคราะห  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis/ Global Demand และ Trend ป จ จั ย และสถา นก า รณ ก า ร
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 
ดานทรัพยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1  การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒ นาในปจจุบันและโอกาสพัฒนา 
ในอนาคตขององคการ บริหารสวนตำบล 

 
จุดแข็ง จุดออน 

1.  ระบบการบริหาร 
     –  มีการจัดโครงสรางภายในท่ีเหมาะสม
สอดคลองกับภารกิจ 
    –  การบริหารจัดการยึดหลักธรรมมาภิบาล 
    –มีการแบงงาน/มอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบ 
 
 
 
 
2.  ระบบขอมูล 
    –  มีการจัดเก็บขอมูลในการดำเนินการ 
3.  อัตรากำลัง(พนักงานสวนตำบล/ลูกจาง) 
    – บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
  –  ไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง 

– มีการกำหนดแผนอัตรากำลังตามโครงสราง 
 
 

1.  ระบบการบริหาร 
    –  กฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ มีการปรับปรุงแกไข
ตลอดเวลา ทำใหศึกษาไมทัน  ขาดความชัดเจนในการ
ดำเนินงาน 
    –พ้ืนท่ีรับผิดชอบมาก ไมสามารถบริการการพัฒนา
ไดท่ัวถึง 
- ปริมาณงานมีมาก บุคลากรมีนอย  มีผลทำใหผลงาน
ไมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาท่ีควร 
    -  ประชากรบางสวนยังขาดการมีสวนรวม 
2.  ระบบขอมูล 
    –การนำขอมูลสารสนเทศไปใช 
3.  อัตรากำลัง  (พนักงาน/ลูกจาง) 
    –  มีบุคลากรไมเพียงพอ 
    –  บุคลากรไดรับมอบหมายงานมากเกินไป 
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จุดแข็ง จุดออน 

4.  การเงิน/งบประมาณ 
    –การบริหารงบประมาณเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ     
5.  ศักยภาพของชุมชน 
    –  มีกลุมตาง ๆ ในหมูบาน  เชนกลุมออม
ทรัพย  กลุมอาชีพ 
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
    – มีแหลงน้ำธรรมชาติสามารถใชประโยชนใน
การเกษตร 
  -  มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเอ้ือตอการพัฒนาเปน
แหลงทองเท่ียวทำใหมีรายไดจาการทองเท่ียวมาก 

4.  การเงิน/งบประมาณ 
     –  งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนา   
ในการขยายตัวจากชนบทเปนเมือง 
5.  ศักยภาพของชุมชน 
 –สถานท่ีและอาคารท่ีทำการคับแคบไมเพียงพอ 
-  มีกลุม ไมทุกหมูบาน สมาชิกมีนอย 
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
    – ขาดจิตสำนึกในการรับผิดชอบรวมกัน ในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 

โอกาสการพัฒนาในอนาคต 

–  นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ท่ีสนับสนุนสงเสริมดานการเกษตร การทองเท่ียว สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรตำบล 

–  การสรางความเขมแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
–  การแกไขปญหาความยากจน  ปญหายาเสพติด  ตามนโยบายของรัฐบาล 
–  มีนโยบายและแผนแมบทเพ่ือการทองเท่ียวท่ียั่งยืนในจังหวัดสระแกว ซ่ึงทำใหมีเครือขายการ

ทองเท่ียว 

ปญหาอุปสรรคหรือขอจำกัด 
–  กฎหมายระเบียบ  ขอบังคับ  มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
–  การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจายไมเหมาะสมกับเวลาดำเนินการ 
–  ภาระหนาท่ีเพ่ิมมากขึ้น  ตามภารกิจท่ีไดรับถายโอน 

3.2  การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ 
   การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางไร 
- แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลท่ัวประเทศ 
- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีพ้ืนท่ีในตำบลเดียวกันใหมีองคกรเดียว 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให  อปท. 
 

ดาน 
สถานการณภาพแวดลอม 

ภายนอกที่เกี่ยวของ 

ขอบขายและ
ปริมาณของปญหา/ 

ความตองการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ  
แนวโนมอนาคต 

1. โครงการสราง
พื้นฐาน ฯ 

1 ขาดแคลนแหลงน้ำใน
การเกษตรและน้ำประปา
สำหรับอุปโภค-บริโภคยังไม
พอเพียงและยังไมได
มาตรฐาน 
 

- แหลงน้ำและ
น้ำประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตองคการ
บริหารสวนตำบล 

- ประชาชนมีแหลงน้ำและมี
น้ำประปาใชอยางพอเพียง 
มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
มากขึ้น 
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ดาน 
สถานการณภาพแวดลอม 

ภายนอกที่เกี่ยวของ 

ขอบขายและ
ปริมาณของปญหา/ 

ความตองการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ  
แนวโนมอนาคต 

2 ไฟฟาสองสวางทางและที่
สาธารณะยังไมสามารถ
ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่
ไดทั้งหมด 

- ไฟฟา - ทางและที่
สาธารณะในเขต
องคการบริหารสวน
ตำบล 

- ทางและที่สาธารณะมีแสง
สวางเพยีงพอประชาชน
ไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและปองกันการ
เกิดอาชญากรรมได 

3 ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ำยังไม
เพียงพอ เกิดการอุดตัน สง
กลิ่นเหม็นกอความรำคาญ 

- ราง/ทอระบายน้ำ - พื้นที่ในเขต
องคการบริหารสวน
ตำบล 

- มีรางระบายน้ำสามารถ
ระบายน้ำไดสะดวก ไมอุด
ตัน ไมสงกลิ่นเหม็นกอความ
รำคาญ 

4 ประชาชนตองการ
เสนทางในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้นและองคการ
บริหารสวนตำบลไมสามารถ
ดำเนินการไดเน่ืองจากพื้นที่
ยังไมเปนที่สาธารณะ จะ
ดำเนินการไดก็ตอเมื่อตอง
เปนที่สาธารณะ   

- เสนทางคมนาคม - เสนทางคมนาคมที่
เปนสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ตองการให
ดำเนินการ 

- มีเสนทางในการคมนาคม
เพียงพอและ ประชาชน
ไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

2. ดานงาน
เศรษฐกิจและ
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

1 มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม โรคระบาด โรคติดตอ 
2 ประชาชนในพื้นที่ปวย
เปนโรคเร้ือรังแนวโนมที่
เพิ่มขึ้น เชน เบาหวาน  
ความดัน 
3 ปริมาณขยะและน้ำเสีย
เพิ่มมากขึ้น 

- ดานสาธารณสุข - ในเขตองคการ
บริหารสวนตำบล 
- ประชาชนกลุม
เสี่ยงและผูปวย 
 
 
- ในเขตองคการ
บริหารสวนตำบล 

ในพื้นที่ไมมีการระบาดของ
โรคอุบัติใหม   
โรคระบาด  โรคติดตอ 
 
 
 
- ปริมาณขยะและน้ำเสียถูก
กำจัดใหหมดดวยวิธีการที่
ถูกตอง 

4 ประชาชนบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตำบล 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัยไดถูกตอง 

5 ประชาชนในพื้นที่บาง
รายมีที่อยูอาศัยไมมั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยูอาศัย - ประชาชนในพื้นที่
ที่ไดรับความเดือน
รอนเร่ืองที่อยูอาศัย 

- ประชาชนในพื้นที่ไดรับ
ความชอยเหลือซอมแซมที่
อยูอาศัยใหมั่งคงแข็งแรง  

6 มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิ่มมากขึ้นทำให
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บานเรือนทำใหเกิดเปน
ชุมชนแออัด   
 
 

- ประชากร - พื้นที่ในเขต
องคการบริหารสวน
ตำบล 

- ควบคุมการกอสรางอาคาร
บานเรือนการพิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไมเกิดปญหา
จากการกอสรางอาคาร 
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ดาน 
สถานการณภาพแวดลอม 

ภายนอกที่เกี่ยวของ 

ขอบขายและ
ปริมาณของปญหา/ 

ความตองการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ  
แนวโนมอนาคต 

7 ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ำที่ยังไม
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เชน 
จากน้ำฝน น้ำที่ไมได
คุณภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตำบล 

- ประชาชนบริโภคน้ำที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 8 เด็กและผูสูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสูงอายุอยูตาม
ลำพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

-สังคมชุมชน - ผูสูงอายุและเด็กใน
เขตองคการบริหาร
สวนตำบล   

- ผูสูงอายุและเด็กไดรับการ
ดูแลที่ดี 

 9 ผูพิการไมไดรับความ
ชวยเหลือในดำรงชีวิต 

 - ผูพิการในเขต
องคการบริหารสวน
ตำบล 

- ผูพิการไดรับความ
ชวยเหลือในการดำรงชีวิต
และทั่วถึง 

3 การพัฒนาดาน
ศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ฯ 

1 การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไมพอเพียง เด็ก
นักเรียนไมไดรับการศึกษา
ตอในระดับที่สูงกวาขั้น
พื้นฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

 - เด็กนักเรียนในเขต
องคการบริหารสวน
ตำบล 

- มีสื่อการเรียนการสอนที่
พอเพียง  เด็กนักเรียน
ไดรับารศึกษาที่สูงขึ้น  
มีงบประมาณในการศึกษา 
เลาเรียน 

 2 ในเขตองคการบริหาร
สวนตำบลไมมีแหลง
ทองเที่ยวและกิจกรรมการ
ทองเที่ยว 

- การทองเที่ยว - ในเขตองคการ
บริหารสวนตำบล 

- มีแหลงทองเที่ยวในเขต
องคการบริหารสวนตำบล
และสงเสริมกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

4. ดานการ 
การเกษตร และ
สิ่งแวดลอม 

1 ประชาชนไมมีการ
วางแผนในการดำเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตำบล 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการดำเนินงานไดเอง 

2 ขาดแหลงเงินลงทุนใน
การทำกจิการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตำบล 

- มีแหลงเงินทุนในการทำ
กิจการและประกอบอาชีพ 

3 ประชาชนขาดสถานที่
จำหนายสินคา 

- การพาณิชย   - รานคาแผลงลอย - รานคาแผงลอยมีสถานที่
ในการขายจำหนายสินคา 

4 ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ำ  

- เกษตรกรในพื้นที่ - ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น 

5 คาแรงต่ำคาครองชีพสูง
ขาดแคลนการจางงาน 

- ผูประกอบอาชีพ
รับจาง 

- คาแรงสูงขึ้นเหมาะสมกับ
คาครองชีพ มีการจางงาน
มากขึ้น 
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ดาน 
สถานการณภาพแวดลอม 

ภายนอกที่เกี่ยวของ 

ขอบขายและ
ปริมาณของปญหา/ 

ความตองการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ  
แนวโนมอนาคต 

5. ดานการพัฒนา
สังคมและการ
บริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 
 

1 มีปญหาเร่ืองขยะและน้ำ
เสียเพิ่มมากขึ้นสงกลิ่นเหม็น
รำคาญ 

- สิ่งแวดลอม - ผูประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวน
ตำบล 

- ปญหาขยะและน้ำเสีย
ลดลง ผูประกอบการ
สามารถกำจัดขยะและน้ำ
เสียเองไดโดยไมสงผล
กระทบตอชุมชน 
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สวนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาทองถิน่สีป่ไปสูการปฏิบัติ 

 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

 
ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน 
 

บริการชุมชนและ 
สังคม 
การเศรษฐกิจ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการพาณิชย 
แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
แผนงานเกษตร 

กองชาง 
กองชาง 
กองชาง 
 
กองชาง 

ทุกหนวยงาน 

2 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

บริหารทั่วไป 
บริการชุมชนและ
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
การดำเนินการอื่น 

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 
แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานงบกลาง 

สำนักงานปลัด 
กองการศกึษา 
กองสาธารณสุข 
สำนักงานปลัด 
กองสาธารณสุข 
สำนักงานปลัด, 
กองการศกึษา 
กองการศกึษา 
 
สำนักงานปลัด 

 
ทุกหนวยงาน 

3 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเกษตรและ
สิ่งแวดลอม 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สำนักงานปลัด ทุกหนวยงาน 

4 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการทองเที่ยว 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศกึษา ทุกหนวยงาน 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการบริหารจัดการ  

บริหารทั่วไป 
 
บริการชุมชนและ
สังคม 
 
 
การดำเนินการอื่น 

แผนงานการบริหารงานทั่วไป 
แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานงบกลาง 

สำนักปลัด,กอง
คลัง 
สำนักงานปลัด 
กองการศกึษา 
กองสาธารณสุข 
กองชาง 
กองคลัง,
สำนักงานปลัด
กองการศกึษา 

ทุกหนวยงาน 

 
 
 



แบบ ผ. ๐1

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

   ๑.1 แผนงานเคหะและชุมชน 7 1,850,000 21 9,610,000 28 16,480,000 30 12,800,000 19 15,950,000 105 56,690,000

   ๑.2 แผนงานการพาณิชย 9 23,600,000 5 1,800,000 7 3,300,000 13 5,100,000 4 2,000,000 38 35,800,000

   ๑.3 แผนงานอุตสาหกรรม 62 46,310,000 130 69,323,600 156 96,115,000      137 105,180,000 52 43,375,000 537 360,303,600

   ๑.4 แผนงานการเกษตร 0 10 4,850,000 23 13,650,000      26 15,950,000 8 4,200,000 67 38,650,000

รวม 78 71,760,000      166 85,583,600      214 129,545,000    206 139,030,000    83 65,525,000      747 491,443,600   

๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

   ๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 360,000 4 340,000 4 350,000 4 350,000 4 350,000 20 1,750,000

   ๑.๒ แผนงานการศึกษา 9 7,405,000 16 7,734,050 16 13,824,050 17 13,974,050 15 13,819,050 73 56,756,200

   ๑.๓ แผนงานสาธารณสุข 5 700,000 12 1,410,000 14 1,570,000 15 1,770,000 12 1,320,000 58 6,770,000

   ๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห 3 550,000 2 400,000 3 750,000 2 600,000 2 600,000 12 2,900,000

   ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 3 920,000 4 1,420,000 7 1,690,000 7 1,690,000 7 1,690,000 28 7,410,000

   ๑.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 7 1,000,000 9 1,157,000 13 1,167,000 13 1,167,000 13 1,167,000 55 5,658,000

   ๑.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5 1,200,000 5 1,200,000 7 1,080,000 7 1,080,000 7 1,080,000 31 5,640,000

   ๑.๘ แผนงานงบกลาง 4 25,300,000 4 25,300,000 4 31,300,000 4 31,300,000 4 31,300,000 20 144,500,000

รวม 40 37,435,000      56 38,961,050      68 51,731,050      69 51,931,050      64 51,326,050      297 231,384,200   

๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและสิ่งแวดลอม

   ๑.๑ แผนงานการเกษตร 2 350,000 3 450,000 4 300,000 4 300,000 4 300,000 17 1,700,000

รวม 2 350,000           3 450,000           4 300,000           4 300,000           4 300,000           17 1,700,000       

๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว

   ๑.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 150,000 3 200,000 7 3,420,000 7 1,470,000 8 5,520,000 27 10,760,000

รวม 2 150,000           3 200,000           7 3,420,000        7 1,470,000        8 5,520,000        27 10,760,000     

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ รวม 5 ป

ยุทธศาสตร

ป ๒๕๖5
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ รวม 5 ป

ยุทธศาสตร

ป ๒๕๖5

๕) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ

   ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 5,630,000 12 3,713,300 15 6,696,000 15 6,671,000 15 6,671,000 64 29,381,300

   ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 315,000 3 315,000 3 770,000 3 770,000 4 815,000 16 2,985,000

   ๑.๓ แผนงานการศึกษา 2 650,000 2 650,000 3 1,400,000 3 1,400,000 3 1,400,000 13 5,500,000

   ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข 2 150,000 2 150,000 3 2,050,000 3 2,050,000 3 2,050,000 13 6,450,000

   ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 1 950,000 1 950,000 3 4,050,000 3 4,050,000 3 4,050,000 11 14,050,000

   ๑.๖ แผนงานงบกลาง 3 1,000,000 3 1,000,000 3 1,100,000 3 1,100,000 3 1,100,000 15 5,300,000

รวม 18 8,695,000        23 6,778,300        30 16,066,000      30 16,041,000      31 16,086,000      132 63,666,300

รวมทั้งสิ้น 140   118,390,000   251   131,972,950   323   201,062,050   316   208,772,050   190   138,757,050   1,220 798,954,100
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หนาที่ 66

แบบ ผ.๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔. ประสิทธิภาพระบบโครงสรางพื้นฐานการสงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการดานสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑. การคมนาคมสะดวก

       ๑. ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  

              ๑.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1

โครงการติดตั้งไฟฟา

รายทาง หมูที่ 2

เพื่อติดตั้งไฟฟาราย

ทาง บริเวณหลัง
โรงเรียนบานใหมถาวร

ไฟฟารายทาง 

บริเวณหลัง
โรงเรียนบานใหม

ถาวร

100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีไฟฟา
รายทางเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางรายทาง
และมีไฟฟาใชใน

ครัวเรือน

กองชาง

2

โครงการติดตั้งไฟฟา

รายทาง หมูที่ 2

เพื่อติดตั้งไฟฟาราย

ทาง บริเวณแยกบาน
ใหมถาวร-บานหนอง
ปรือ (แยกปมน้ํามัน 

ม.2-ม.3)

ไฟฟารายทาง 

บริเวณแยกบาน
ใหมถาวร-บาน
หนองปรือ (แยก

ปมน้ํามัน ม.2-ม.3)

                       100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีไฟฟา
รายทางเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางรายทาง
และมีไฟฟาใชใน
ครัวเรือน

กองชาง

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ

โครงการ)
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หนาที่ 67

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ

โครงการ)

3

โครงการขยายเขต

ไฟฟา  สาธารณะ 
พรอมติดตั้งไฟฟาแสง
สวางรายทาง  หมูที่ 2

เพื่อขยายเขตไฟฟา  

สาธารณะ พรอม
ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
รายทาง บริเวณหลัง
โรงเรียนบานใหมถาวร

ขยายเขตไฟฟา  

สาธารณะ พรอม
ติดตั้งไฟฟาแสง
สวางรายทาง

150,000 150,000 จํานวนรอยละ

ประชาชน มีไฟฟา
แสงสวางรายทาง
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา 

แสงสวางรายทาง 
ทําใหเกิดความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

4

โครงการขยายเขต

ไฟฟา     สาธารณะ 
พรอมติดตั้งไฟฟาแสง
สวางรายทาง  หมูที่ 2

เพื่อขยายเขตไฟฟา  

สาธารณะ พรอม
ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
รายทาง  เสนบาน
นายทอง  นามมาหา
วงษ

ขยายเขตไฟฟา  

สาธารณะ พรอม
ติดตั้งไฟฟาแสง
สวางรายทาง  
เสนบานนายทอง 
 นามมาหาวงษ

150,000 150,000 จํานวนรอยละ

ประชาชน     มี
ไฟฟาแสงสวางราย
ทางเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา  

แสงสวางรายทาง 
ทําใหเกิดความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

5

โครงการกอสราง

พรอมติดตั้งไฟฟาสอง
สวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตย หมูที่ 2

เพื่อกอสรางพรอม

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
แบบพลังงาน
แสงอาทิตย หมูที่ 2 

 บานใหมถาวร

กอสรางพรอม

ติดตั้งไฟฟาสอง
สวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตย

500,000 500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชน  มีไฟฟา
สองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา 

แสงสวางรายทาง 
ทําใหเกิดความ
ปลอดภัยและ

สะดวกในการสัญจร

กองชาง

6

โครงการขยายเขต

ไฟฟา สาธารณะ 

พรอมติดตั้งไฟฟาแสง
สวางรายทาง      หมู

ที่ 3

เพื่อขยายเขตไฟฟา 

สาธารณะ พรอม

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
รายทาง เสนบาน

หนองปรือ

ขยายเขตไฟฟา 

สาธารณะ พรอม

ติดตั้งไฟฟาแสง
สวางรายทาง เสน

บานหนองปรือ

150,000 150,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีไฟฟา

แสงสวางรายทาง
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา  

 แสงสวางรายทาง 

ทําใหเกิดความ
ปลอดภัยและ

สะดวกในการสัญจร

กองชาง
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หนาที่ 68

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ

โครงการ)

7

โครงการกอสราง

พรอมติดตั้งไฟฟาสอง
สวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตย หมูที่ 4

เพื่อกอสรางพรอม

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
แบบพลังงาน
แสงอาทิตย หมูที่4 
เสนทุงพลวง 25 ตน

กอสรางพรอม

ติดตั้งไฟฟาสอง
สวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตย หมูที่4
 เสนทุงพลวง 25 
ตน

500,000 500,000 500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชน  มีไฟฟา
สองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา 

แสงสวางรายทาง 
ทําใหเกิดความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

8

โครงการติดตั้งไฟฟา

รายทาง หมูที่ 5

เพื่อติดตั้งไฟฟาราย

ทาง

ติดตั้งไฟฟารายทาง 100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีไฟฟา
รายทางเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางรายทาง
และมีไฟฟาใชใน
ครัวเรือน

กองชาง

9

โครงการกอสราง

พรอมติดตั้งไฟฟาสอง
สวางแบบพลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 5

เพื่อกอสรางพรอม

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
แบบพลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 5

กอสรางพรอม

ติดตั้งไฟฟาสอง
สวางแบบพลังงาน

แสงอาทิตย

500,000 500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชน  มีไฟฟา
สองสวางแบบ

พลังงานแสงอาทิตย

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา 

แสงสวางรายทาง 
ทําใหเกิดความ

ปลอดภัยและ

สะดวกในการสัญจร

กองชาง

10

โครงการกอสราง

พรอมติดตั้งไฟฟาสอง

สวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตย หมูที่ 6

เพื่อกอสรางพรอม

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง

แบบพลังงาน
แสงอาทิตย   หมูที่ 6

กอสรางพรอม

ติดตั้งไฟฟาสอง

สวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตย

500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชน  มีไฟฟา

สองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา 

แสงสวางรายทาง 

ทําใหเกิดความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง
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หนาที่ 69

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ

โครงการ)

11

โครงการขยายเขต

ไฟฟา   สาธารณะ 
หมูที่ 6

เพื่อขยายเขตไฟฟา  

สาธารณะ หมูที่ 6

เพื่อขยายเขตไฟฟา

  สาธารณะ

500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชน มีไฟฟา
แสงสวางรายทาง
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา  

แสงสวางรายทาง 
ทําใหเกิดความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

12

โครงการกอสราง

พรอมติดตั้งไฟฟาสอง
สวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตย หมูที่ 7

เพื่อกอสรางพรอม

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
แบบพลังงาน
แสงอาทิตย  หมูที่ 7

กอสรางพรอม

ติดตั้งไฟฟาสอง
สวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตย

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนรอยละ

ประชาชน  มีไฟฟา
สองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย
เพิ่มมากขึ้น

เปนโคมไฟถนน

แบบพลังงาน
แสงอาทิตยสามารถ
เปด-ปด ไดอัตโนมัติ

กองชาง

13

ขยายเขตไฟฟาราย

ทางและไฟฟาใชใน
ครัวเรือน หมูที่ 8

เพื่อขยายเขตไฟฟา

และไฟฟาใชใน
ครัวเรือน เชื่อมหมูที่ 

20 ระยะทาง 2 กม.

ขยายเขตไฟฟา

และไฟฟาใชใน
ครัวเรือน เชื่อม

หมูที่ 20 

ระยะทาง 2 กม.

    1,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีไฟฟา
รายทางเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางรายทาง
และมีไฟฟาใชใน

ครัวเรือน

กองชาง

14

ขยายเขตไฟฟาราย

ทางและไฟฟาใชใน

ครัวเรือน หมูที่ 9

เพื่อขยายเขตไฟฟา

และไฟฟาใชใน

ครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟา

และไฟฟาใชใน

ครัวเรือน

       150,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีไฟฟา

รายทางเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางรายทาง

และมีไฟฟาใชใน

ครัวเรือน

กองชาง

15

ขยายเขตไฟฟาราย

ทางและไฟฟาใชใน
ครัวเรือน หมูที่ 10

เพื่อขยายเขตไฟฟา
และไฟฟาใชใน

ครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟา

และไฟฟาใชใน
ครัวเรือน

       150,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีไฟฟา

รายทางเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางรายทาง
และมีไฟฟาใชใน

ครัวเรือน

กองชาง

หนาที่ 69



หนาที่ 70

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ

โครงการ)

16

โครงการติดตั้งไฟฟา

รายทาง หมูที่ 10

เพื่อติดตั้งไฟฟาราย

ทาง ตามซอยใน
หมูบาน

ไฟฟารายทาง 

ตามซอยในหมูบาน

80,000 80,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีไฟฟา
รายทางเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางรายทาง
และมีไฟฟาใชใน
ครัวเรือน

กองชาง

17

ขยายเขตไฟฟาราย

ทางและครัวเรือน 
หมูที่ 10

เพื่อขยายเขตไฟฟา

รายทางและครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟา

รายทางและ
ครัวเรือน

       150,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีไฟฟา
รายทางเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางรายทาง
และมีไฟฟาใชใน
ครัวเรือน

กองชาง

18

โครงการขยายเขต

ไฟฟา  สาธารณะ หมู
ที่ 10

เพื่อขยายเขตไฟฟา 

สาธารณะ หมูที่ 10
ซอยบานนายจอย นาดี

ขยายเขตไฟฟา 

สาธารณะ หมูที่ 
10ซอยบานนาย
จอย นาดี

100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชน มีไฟฟา
แสงสวางรายทาง
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา  

        แสงสวาง
รายทาง ทําใหเกิด
ความปลอดภัย

และสะดวกในการ
สัญจร

กองชาง

19

โครงการขยายเขต

ไฟฟา  สาธารณะ หมู
ที่ 11

เพื่อขยายเขตไฟฟา 

สาธารณะ หมูที่ 11
บานนางบุญชวย ถึง

บานนางชุติมน วัยวุฒิ

ขยายเขตไฟฟา  

สาธารณะ

100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชน มีไฟฟา
แสงสวางรายทาง

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา  

        แสงสวาง
รายทาง ทําใหเกิด

ความปลอดภัย

และสะดวกในการ
สัญจร

กองชาง

หนาที่ 70



หนาที่ 71

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ

โครงการ)

20

ขยายเขตไฟฟาราย

ทางและครัวเรือน 
หมูที่ 11

เพื่อขยายเขตไฟฟา

รายทางและครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟา

รายทางและ
ครัวเรือน

       150,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีไฟฟา
รายทางเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางรายทาง
และมีไฟฟาใชใน
ครัวเรือน

กองชาง

21

ขยายเขตไฟฟาราย

ทางและครัวเรือน 
หมูที่ 11

เพื่อขยายเขตไฟฟา

รายทางและครัวเรือน
 บานางแฉลม ตันไธ
สง ระยะทาง 1,500
 ม.

ขยายเขตไฟฟา

รายทางและ
ครัวเรือน บานาง
แฉลม ตันไธสง 
ระยะทาง 1,500
 ม.

       500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีไฟฟา
รายทางเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางรายทาง
และมีไฟฟาใชใน
ครัวเรือน

กองชาง

22

โครงการขยายเขต

ไฟฟา  รายทาง หมูที่
 12

เพื่อขยายเขตไฟฟา 

รายทาง เสนซอยบาน
  นายอดุลย มิสา

ขยายเขตไฟฟา 

รายทาง เสนซอย
บาน  นายอดุลย 

มิสา

80,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีไฟฟา
รายทางเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางรายทาง
และมีไฟฟาใชใน

ครัวเรือน

กองชาง

23

โครงการกอสราง

พรอมติดตั้งไฟฟาสอง
สวางแบบพลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 12

เพื่อกอสรางพรอม

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
แบบพลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 12

เปนไฟฟาสอง

สวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตย หมูที่ 

12

๕๐๐,๐๐๐ จํานวนรอยละ

ประชาชน  มีไฟฟา
สองสวางแบบ

พลังงานแสงอาทิตย

เพิ่มมากขึ้น

เปนโคมไฟถนน

แบบพลังงาน
แสงอาทิตยสามารถ

เปด-ปด ไดอัตโนมัติ

กองชาง

หนาที่ 71



หนาที่ 72

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ

โครงการ)

24

โครงการขยายเขต

ไฟฟา สาธารณะ 
พรอมติดตั้งไฟฟาแสง
สวางรายทาง หมูที่ 
12

เพื่อขยายเขตไฟฟา  

สาธารณะ พรอม
ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
รายทาง            
เสนปากลวย

ขยายเขตไฟฟา  

สาธารณะ พรอม
ติดตั้งไฟฟาแสง
สวางรายทาง       
     เสนปากลวย

150,000 150,000 จํานวนรอยละ

ประชาชน  มีไฟฟา
แสงสวางรายทาง
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา 

แสงสวางรายทาง 
ทําใหเกิดความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

25

โครงการติดตั้งไฟฟา

สองสวางรายทาง หมู
ที่ 12

โครงการติดตั้งไฟฟา

สองสวางรายทาง 
บานนายอดุลย มิสา 
300 ม.

เปนไฟฟาสอง

สวางรายทาง 
บานนายอดุลย มิ
สา 300 ม.

100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชน  มีไฟฟา
แสงสวางรายทาง
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา 

แสงสวางรายทาง 
ทําใหเกิดความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

26

โครงการขยายเขต

ไฟฟา    สาธารณะ 
พรอมติดตั้งไฟฟาสอง

สวาง หมูที่ 12

เพื่อขยายเขตไฟฟา 

สาธารณะ พรอม
ติดตั้งไฟฟาสองสวาง

 บานนางสํารวย 

มุขวัฒน

ขยายเขตไฟฟา 

สาธารณะ พรอม
ติดตั้งไฟฟาสอง

สวาง บานนาง

สํารวย มุขวัฒน

500,000 500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีไฟฟา
แสงสวางรายทาง

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา  

แสงสวางรายทาง 
ทําใหเกิดความ

ปลอดภัยและ

สะดวกในการสัญจร

กองชาง

27

โครงการขยายเขต

ไฟฟา สาธารณะ 

พรอมติดตั้งไฟฟาแสง
สวางรายทาง    หมูที่
 1๓

เพื่อขยายเขตไฟฟา 

สาธารณะ พรอม

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
รายทาง

ขยายเขตไฟฟา 

สาธารณะ พรอม

ติดตั้งไฟฟาแสง
สวางรายทาง

150,000 150,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีไฟฟา

แสงสวางรายทาง
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา  

แสงสวางรายทาง 

ทําใหเกิดความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

หนาที่ 72



หนาที่ 73

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ

โครงการ)

28

ขยายเขตไฟฟาราย

ทางและครัวเรือน 
หมูที่ 1๓

เพื่อขยายเขตไฟฟา

รายทางและครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟา

รายทางและ
ครัวเรือน

       100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีไฟฟา
รายทางเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางรายทาง
และมีไฟฟาใชใน
ครัวเรือน

กองชาง

29

ขยายเขตไฟฟาราย

ทางและครัวเรือน 
หมูที่ 14

เพื่อขยายเขตไฟฟา

รายทางและครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟา

รายทางและ
ครัวเรือน

       200,000        300,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีไฟฟา
รายทางเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางรายทาง
และมีไฟฟาใชใน
ครัวเรือน

กองชาง

30

โครงการกอสราง

พรอมติดตั้งไฟฟาสอง
สวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตย หมูที่ 14

เพื่อกอสรางพรอม

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
แบบพลังงาน
แสงอาทิตย หมูที่ 14

เปนไฟฟาสอง

สวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตย

๕๐๐,๐๐๐ 500,000        จํานวนรอยละ

ประชาชน  มีไฟฟา
สองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย

เพิ่มมากขึ้น

เปนโคมไฟถนน

แบบพลังงาน
แสงอาทิตยสามารถ
เปด-ปด ไดอัตโนมัติ

กองชาง

31

ขยายเขตไฟฟาราย

ทางและครัวเรือน   

หมูที่ ๑๕

เพื่อขยายเขตไฟฟา

รายทางและครัวเรือน
 (บานนายพิชัย-นาย
สําราญ

ขยายเขตไฟฟา
รายทางและ
ครัวเรือน (บาน

นายพิชัย-นาย

สําราญ

       200,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีไฟฟา
รายทางเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา
สองสวางรายทาง
และมีไฟฟาใชใน

ครัวเรือน

กองชาง

32

โครงการขยายเขต

ไฟฟา  รายทาง หมูที่
 15

เพื่อขยายเขตไฟฟา 
รายทาง จํานวน 2 จุด

ขยายเขตไฟฟา 
รายทาง จํานวน 2

 จุด

400,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีไฟฟา
รายทางเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา
สองสวางรายทาง

ทําใหเกิดความ
ปลอดภัย

กองชาง

หนาที่ 73



หนาที่ 74

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ

โครงการ)

33

โครงการขยายเขต

ไฟฟาหมูที่ 15

เพื่อขยายเขตไฟฟา 

บานนายนอย-บาน
นายสําราญ

ขยายเขตไฟฟา 

บานนายนอย-
บานนายสําราญ

       500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีไฟฟา
รายทางเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางรายทาง
ทําใหเกิดความ
ปลอดภัย

กองชาง

34

โครงการกอสราง

พรอมติดตั้งไฟฟาสอง
สวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตย หมูที่ 15

เพื่อกอสรางพรอม

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
แบบพลังงาน
แสงอาทิตย หมูที่ 15
 ระยะทาง 1,500 
เมตร

เปนไฟฟาสอง

สวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตย หมูที่ 
15 ระยะทาง 
1,500 เมตร

900,000 จํานวนรอยละ

ประชาชน  มีไฟฟา
สองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา 

แสงสวางรายทาง 
ทําใหเกิดความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

35

โครงการกอสราง

พรอมติดตั้งไฟฟาสอง
สวางแบบพลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 16

เพื่อกอสรางพรอม

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
แบบพลังงาน

แสงอาทิตย 10 ตน

เปนไฟฟาสอง

สวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตย 10 ตน

600,000 จํานวนรอยละ

ประชาชน  มีไฟฟา
สองสวางแบบ

พลังงานแสงอาทิตย
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา 

แสงสวางรายทาง 
ทําใหเกิดความ

ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

36

โครงการติดตั้งไฟฟา

รายทาง หมูที่ 16

เพื่อติดตั้งไฟฟาราย

ทาง บริเวณกลุม

กระเบื้องทอง

เปนไฟฟารายทาง

 บริเวณกลุม

กระเบื้องทอง

100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีไฟฟา

รายทางเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางรายทาง

และมีไฟฟาใชใน

ครัวเรือน

กองชาง

37

โครงการขยายเขต

ไฟฟา  หมูที่ 16

เพื่อขยายเขตไฟฟา 

จํานวน 10 ตน

ขยายเขตไฟฟา 

จํานวน 10 ตน

100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีไฟฟา
รายทางเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา
สองสวางรายทาง

ทําใหเกิดความ

ปลอดภัย

กองชาง

หนาที่ 74



หนาที่ 75

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ

โครงการ)

38

โครงการกอสราง

พรอมติดตั้งไฟฟาสอง
สวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตย หมูที่ 16

เพื่อกอสรางพรอม

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
แบบพลังงาน
แสงอาทิตย ซอยนา
เจริญ+ทางลาดยาง
กอนถึงบานผูใหญแมว
 10 ตน

เปนไฟฟาสอง

สวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตย ซอย
นาเจริญ+ทางลาด
ยางกอนถึงบาน
ผูใหญแมว 10 ตน

600,000 จํานวนรอยละ

ประชาชน  มีไฟฟา
สองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา 

แสงสวางรายทาง 
ทําใหเกิดความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

39

โครงการขยายเขต
ไฟฟา สาธารณะ 
พรอมติดตั้งไฟฟาแสง
สวางรายทาง       
หมูที่ 16

เพื่อขยายเขตไฟฟา  
สาธารณะ พรอม
ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
รายทาง ซอยบาน
นายสุพรม        สิ่ว
สําแดง

เปนไฟฟา  
สาธารณะ พรอม
ติดตั้งไฟฟาแสง
สวางรายทาง 
ซอยบานนายสุ
พรม        สิ่ว

สําแดง

150,000 150,000 จํานวนรอยละ
ประชาชน มีไฟฟา
แสงสวางรายทาง
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา 
แสงสวางรายทาง 
ทําใหเกิดความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

40

โครงการขยายเขต

ไฟฟา สาธารณะ 

พรอมติดตั้งไฟฟาแสง
สวางรายทาง    หมูที่
 17

เพื่อขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ พรอม

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

รายทาง เสนกลุมบาน
เนินสะอาด

เปนไฟฟา
สาธารณะ พรอม
ติดตั้งไฟฟาแสง

สวางรายทาง เสน

กลุมบานเนิน
สะอาด

150,000 150,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีไฟฟา

แสงสวางรายทาง
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา  

แสงสวางรายทาง 
ทําใหเกิดความ
ปลอดภัยและ

สะดวกในการสัญจร

กองชาง

หนาที่ 75



หนาที่ 76

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ

โครงการ)

41

โครงการขยายเขต

ไฟฟาพรอมติดตั้ง
ไฟฟาแสงสวางราย
ทาง หมูที่ 17

เพื่อขยายเขตไฟฟา 

สาธารณะ พรอม
ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
รายทางเสนกลุม
คลองคันฉอ

ขยายเขตไฟฟา 

สาธารณะ พรอม
ติดตั้งไฟฟาแสง
สวางรายทางเสน
กลุมคลองคันฉอ

100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชน มีไฟฟา
แสงสวางรายทาง
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา  

แสงสวางรายทาง 
ทําใหเกิดความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

42

โครงการกอสราง

พรอมติดตั้งไฟฟาสอง
สวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตย หมูที่ 17

เพื่อกอสรางพรอม

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
แบบพลังงาน
แสงอาทิตย หมูที่ 17

เปนไฟฟาสอง

สวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตย หมูที่ 
17

๕๐๐,๐๐๐ จํานวนรอยละ

ประชาชน  มีไฟฟา
สองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย
เพิ่มมากขึ้น

เปนโคมไฟถนน

แบบพลังงาน
แสงอาทิตยสามารถ
เปด-ปด ไดอัตโนมัติ

กองชาง

43

โครงการจัดซื้อโคมไฟ

ถนนพลังงาน
แสงอาทิตย หมูที่ 18

เพื่อจัดซื้อโคมไฟ

ถนนพลังงาน
แสงอาทิตย หมูที่ 18

เปนโคมไฟถนน

แบบพลังงาน
แสงอาทิตย หมูที่ 

18 สามารถเปด-

ปด ไดอัตโนมัติ

500,000       จํานวนรอยละ

ประชาชน  มีไฟฟา
สองสวางแบบ

พลังงานแสงอาทิตย

เพิ่มมากขึ้น

เปนโคมไฟถนน

แบบพลังงาน
แสงอาทิตยสามารถ

เปด-ปด ไดอัตโนมัติ

กองชาง

44

โครงการกอสราง

พรอมติดตั้งไฟฟาสอง

สวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตย หมูที่ 18

เพื่อกอสรางพรอม

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง

แบบพลังงาน
แสงอาทิตย หมูที่ 18

เปนไฟฟาสอง

สวางแบบพลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 
18

๕๐๐,๐๐๐ จํานวนรอยละ

ประชาชน  มีไฟฟา

สองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย
เพิ่มมากขึ้น

เปนโคมไฟถนน

แบบพลังงาน

แสงอาทิตยสามารถ
เปด-ปด ไดอัตโนมัติ

กองชาง

45

ขยายเขตไฟฟาราย

ทาง หมูที่ ๑๘

เพื่อขยายเขตไฟฟา

รายทาง

ขยายเขตไฟฟา

รายทาง

       150,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีไฟฟา

รายทางเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนเกิด

ความปลอดภัยใน

การใชรถ

กองชาง

หนาที่ 76



หนาที่ 77

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ

โครงการ)

46

โครงการกอสราง

พรอมติดตั้งไฟฟาสอง
สวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตย หมูที่ 18

เพื่อกอสรางพรอม

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
แบบพลังงาน
แสงอาทิตย หมูที่ 18

เปนไฟฟาสอง

สวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตย

๕๐๐,๐๐๐ จํานวนรอยละ

ประชาชน  มีไฟฟา
สองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย
เพิ่มมากขึ้น

เปนโคมไฟถนน

แบบพลังงาน
แสงอาทิตยสามารถ
เปด-ปด ไดอัตโนมัติ

กองชาง

47

ขยายเขตไฟฟาราย

ทาง หมูที่ ๑๙

เพื่อขยายเขตไฟฟา

รายทาง

ขยายเขตไฟฟา

รายทาง

       150,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีไฟฟา
รายทางเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางรายทาง
ทําใหเกิดความ
ปลอดภัย

กองชาง

48

โครงการกอสราง

พรอมติดตั้งไฟฟาสอง
สวางแบบพลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 19

เพื่อกอสรางพรอม

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
แบบพลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 19

เปนไฟฟาสอง

สวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตย

๕๐๐,๐๐๐ จํานวนรอยละ

ประชาชน  มีไฟฟา
สองสวางแบบ

พลังงานแสงอาทิตย
เพิ่มมากขึ้น

เปนโคมไฟถนน

แบบพลังงาน
แสงอาทิตยสามารถ

เปด-ปด ไดอัตโนมัติ

กองชาง

49

โคมไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 19

เพื่อจัดซื้อโคมไฟ

ถนนพลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 19

เปนโคมไฟถนน

แบบพลังงาน

แสงอาทิตย

สามารถเปด-ปด 
ไดอัตโนมัติ

500,000 - จํานวนรอยละ

ประชาชน  มีไฟฟา

สองสวางแบบ

พลังงานแสงอาทิตย
เพิ่มมากขึ้น

เปนโคมไฟถนน

แบบพลังงาน

แสงอาทิตยสามารถ

เปด-ปด ไดอัตโนมัติ

กองชาง

50

ขยายเขตไฟฟา หมูที่

 ๑๙

เพื่อขยายเขตไฟฟา ขยายเขตไฟฟา 100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีไฟฟา
รายทางเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางรายทาง
ทําใหเกิดความ

ปลอดภัย

กองชาง

หนาที่ 77



หนาที่ 78

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ

โครงการ)

51

โครงการกอสราง

พรอมติดตั้งไฟฟาสอง
สวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตย หมูที่ 20

เพื่อกอสรางพรอม

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
แบบพลังงาน
แสงอาทิตย หมูที่ 20
 จํานวน 15 จุด ไป
หมูที่ 14

เปนไฟฟาสอง

สวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตย หมูที่ 
20 จํานวน 15 
จุด ไป

๙๐๐,๐๐๐ จํานวนรอยละ

ประชาชน  มีไฟฟา
สองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย
เพิ่มมากขึ้น

เปนโคมไฟถนน

แบบพลังงาน
แสงอาทิตยสามารถ
เปด-ปด ไดอัตโนมัติ

กองชาง

52

ขยายเขตไฟฟาราย

ทาง หมูที่ ๒๐

เพื่อขยายเขตไฟฟา

รายทาง

ขยายเขตไฟฟา        150,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีไฟฟา
รายทางเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางรายทาง
ทําใหเกิดความ
ปลอดภัย

กองชาง

53

โคมไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 19

เพื่อจัดซื้อโคมไฟ

ถนนพลังงาน
แสงอาทิตย  หมูที่ 19

เปนโคมไฟถนน

แบบพลังงาน
แสงอาทิตย หมูที่ 

19 สามารถเปด-
ปด ไดอัตโนมัติ

500,000       จํานวนรอยละ

ประชาชน  มีไฟฟา
สองสวางแบบ

พลังงานแสงอาทิตย
เพิ่มมากขึ้น

เปนโคมไฟถนน

แบบพลังงาน
แสงอาทิตยสามารถ

เปด-ปด ไดอัตโนมัติ

กองชาง

54

โครงการกอสราง

พรอมติดตั้งไฟฟาสอง

สวางแบบพลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 20

เพื่อกอสรางพรอม

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง

แบบพลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 20

เปนไฟฟาสอง

สวางแบบพลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 

20

๕๐๐,๐๐๐ จํานวนรอยละ

ประชาชน  มีไฟฟา

สองสวางแบบ

พลังงานแสงอาทิตย
เพิ่มมากขึ้น

เปนโคมไฟถนน

แบบพลังงาน

แสงอาทิตยสามารถ

เปด-ปด ไดอัตโนมัติ

กองชาง

หนาที่ 78



หนาที่ 79

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ

โครงการ)

55

โครงการติดตั้งไฟฟา 

 แสงสวางรายทางหมู
ที่ ๒๐

เพื่อติดตั้งไฟฟาแสง

สวางรายทาง หมูที่ 
๒๐ บานคลองอาง

เปนไฟฟาแสง

สวางรายทาง หมูที่
 ๒๐ บานคลองอาง

150,000 150,000 จํานวนรอยละ

ประชาชน มีไฟฟา
แสงสวางรายทาง
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา 

แสงสวางรายทาง 
ทําใหเกิดความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

56

ขยายเขตไฟฟาราย 

ทาง จํานวน ๒๑ 
หมูบาน

เพื่อขยายเขตไฟฟา

รายทาง

เปนไฟฟารายทาง 

จํานวน 21 
หมูบาน

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีไฟฟา
รายทางเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางรายทาง
ทําใหเกิดความ
ปลอดภัย

กองชาง

57

โครงการจางเหมารถ

เกรดเดอร เกรดถนน
ลูกรังในเขตพื้นที่

ตําบลสระขวัญ

เพื่อจางเหมารถเกรด

เดอร เกรดถนนลูกรัง
ในเขตพื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

หมูบานในเขต

พื้นที่ตําบลสระ
ขวัญ จํานวน๒๑ 

หมูบาน

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

58

ขยายเขตไฟฟาสอง

สวางรายทาง หมูที่ 

๒๑

เพื่อขยายเขตไฟฟา

สองสวางรายทาง

เปนไฟฟาสอง

สวางรายทาง

       150,000        150,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีไฟฟา
รายทางเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา
สองสวางรายทาง
ทําใหเกิดความ

ปลอดภัย

กองชาง

59

โครงการกอสราง

พรอมติดตั้งไฟฟาสอง
สวางแบบพลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 
1-21

เพื่อกอสรางพรอม
ติดตั้งไฟฟาสองสวาง

แบบพลังงาน
แสงอาทิตย หมูที่ 
1-21

เปนไฟฟาสอง
สวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตย หมูที่ 

1-21

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนรอยละ
ประชาชน  มีไฟฟา

สองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย
เพิ่มมากขึ้น

เปนโคมไฟถนน
แบบพลังงาน
แสงอาทิตยสามารถ

เปด-ปด ไดอัตโนมัติ

กองชาง

หนาที่ 79



หนาที่ 80

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ

โครงการ)

60

ขยายเขตไฟฟาสอง

สวางรายทาง       
หมูที่1 - ๒๑

เพื่อขยายเขตไฟฟา

สองสวางรายทาง

เปนไฟฟาสอง

สวางรายทาง หมูที่
 1-21

    1,000,000     1,000,000     1,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีไฟฟา
รายทางเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางรายทาง
ทําใหเกิดความ
ปลอดภัย

กองชาง

61

โครงการกอสราง

สนามเด็กเลน

เพื่อกอสรางสนามเด็ก

เลน

อบต./ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กของ อบต.
สระขวัญ 1 แหง

500,000 500,000 จํานวนรอยละเด็ก

และเยาวชนมี
สถานที่ออกกําลัง
กาย

เด็กและเยาวชนมี

สนามเด็กเลนที่ดีมี
มาตรฐานเปนการ
สรางแรงจูงในให
หันมาออกกําลังกาย

กองการศึกษา

62

โครงการกอสรางสวน

น้ําเด็กเลนพรอม
อุปกรณเครื่องเลน

ตางๆ

เพื่อกอสรางสวนน้ํา

เด็กเลนพรอมอุปกรณ
เครื่องเลนตาง ๆ

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบสระขวัญ

5,000,000 5,000,000 จํานวนรอยละเด็ก

และเยาวชนมี
สถานที่ออกกําลัง

กาย

เด็กและเยาวชนได

มีสถานที่พักผอน
และออกกําลังกาย

สํานักงาน

ปลัด/กอง
การศึกษา

63

โครงการกอสราง 

ปรับปรุง ฟนฟู
สวนหยอม/ 
สวนสาธารณะใน

พื้นที่ตําบลสระขวัญ

เพื่อกอสราง ปรับปรุง

 ฟนฟูสวนหยอม/

สวนสาธารณะใน
พื้นที่ตําบลสระขวัญ

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบสระขวัญ

500,000 500,000 500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีสถานที่
สําหรับทํากิจกรรม
พักผอนหยอนใจ 

และออกกําลังกาย 

มากขึ้น

ประชาชนมี

สถานที่สําหรับทํา

กิจกรรมพักผอน
หยอนใจ และออก
กําลังกาย

กองชาง/กอง
สาธารณสุข

64

โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน 

รอบบริเวณสระน้ํา 

อบต.สระขวัญ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน

ใหมีความสวยงาม
เหมาะสม สามารถ
รองรับประชาชนที่มา

ใชบริการ

ประชาชนในเขต
พื้นที่ตําบสระขวัญ

    1,000,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนที่มาใช

บริการ

ประชาชนมี

สถานที่พักผอนที่
สะดวกสบายและมี
มาตรฐาน

สํานักงานปลัด

หนาที่ 80



หนาที่ 81

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ

โครงการ)

65

โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศนและสถานที่
พักผอนหยอนใจ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน

และสถานที่พักผอน
หยอนใจ

ปรับปรุงภูมิทัศน

และสถานที่
พักผอนหยอนใจ

500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีสถานที่
พักผอน

อบต.มีภูมิทัศนที่

สวยงานและมี
สถานที่พักผอน
หยอนใจใหกับ
ประชาชน

สํานักงาน

ปลัด/กอง
การศึกษา

66

โครงการติดตั้ง
ไฟฟาสองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย 
ใหกับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อจัดซื้อชุด
อุปกรณไฟฟาสอง
สวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตยพรอม
ประกอบและติดตั้ง 
ใหกับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

ชุดอุปกรณไฟฟา
สองสวางแบบ
พลังงาน
แสงอาทิตย

500,000 500,000 คะแนนรอยละ
ของมาตรฐานดาน
อาคารสถานที่และ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีมาตรฐาน
ดานอาคาร 
สถานที่และความ
ปลอดภัย

กอง
การศึกษา

67

โครงการติดตั้ง
ไฟฟาสองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย
 บริเวณสนามกีฬา 
หมูบานในตําบล
สระขวัญ

เพื่อจัดซื้อชุด
อุปกรณไฟฟาสอง
สวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตยพรอม
ประกอบและติดตั้ง
บริเวณสนามกีฬา
หมูบานในตําบล
สระขวัญ

ชุดอุปกรณไฟฟา
สองสวางแบบ
พลังงาน
แสงอาทิตย

500,000 500,000 คะแนนรอยละ
ของประชาชนที่มา
ใชบริการ เพื่อเปน
สถานที่ออกกําลัง
กายเวลากลางคืน

จํานวนสนามกีฬา
 ที่มีไฟสองสวาง
เพิ่มขึ้น

กอง
การศึกษา

รวม 67   โครงการ     1,850,000    9,610,000   16,480,000   12,800,000   15,950,000

หนาที่ 81



หนาที่ 80

แบบ ผ.๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔.ประสิทธิภาพระบบโครงสรางพื้นฐานการสงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการดานสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑. การคมนาคมสะดวก

    ๑. ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

          ๑.2 แผนงานการพาณิชย
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1

โครงการซอมแซม
ระบบประปา
หมูบาน หมูที่ 1

เพื่อซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน

ซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน

         350,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชในการอุ
โภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดไวใชในการ
อุปโภคและบริโภค

กองชาง

2

กอสรางประปา
ขนาดใหญ  หมูที่ 1

เพื่อกอสรางประปา
ขนาดใหญ

ประปาขนาดใหญ       6,000,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชในการอุ
โภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดไวใชในการ
อุปโภคและบริโภค

กองชาง

3

โครงการปรับปรุง 

ซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน        
         หมูที่ 1

เพื่อปรับปรุง 

ซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน     
หมูที่ ๑

ซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน

500,000 500,000 500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชในการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ
อุปโภคและบริโภค

กองชาง

4

โครงการปรับปรุง 
ซอมแซมระบบประปา

 พรอมติดตั้งตัวกรอง
 หมูบาน หมูที่ 1

เพื่อปรับปรุง 

ซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน 

พรอมติดตั้งตัวกรอง  

  หมูที่ ๒ (คุมหินหนอ)

ระบบประปา
หมูบาน พรอมตัว

กรอง    หมูที่ ๒ 
(คุมหินหนอ)

500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชในการ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ

โครงการ)

หนาที่ 80



หนาที่ 81

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ

โครงการ)

5

โครงการกอสราง 

ซอมแซมระบบทอ
ประปาหมูบาน หมูที่
 1

เพื่อกอสรางและ

ซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน

ระบบประปา

หมูบาน

        500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี
น้ําประปาใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่

มีคุณาพและ
ประชาชนไดใชน้ํา
อยางทั่วถึง

กองชาง

6

โครงการขยายเขต

ประปาหมูบาน หมูที่
 ๒

เพื่อขยายเขตประปา 

เสนบานนายชาลี 
เจียมกระโทก

ขยายเขตประปา 

เสนบานนายชาลี 
เจียมกระโทก

        250,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชทั่วถึง

ประชาชนมีน้ําใช

อยางทั่วถึงและ
สะอาด

กองชาง

7

โครงการปรับปรุง 
ซอมแซมระบบประปา
 หมูบาน หมูที่ 2

เพื่อปรับปรุง 
ซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน   หมู
ที่ ๒

ระบบประปา
หมูบาน หมูที่ ๒ 
บานใหมถาวร

350,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชในการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดไวใชในการ
อุปโภคและบริโภค

กองชาง

8

กอสรางซอมแซม

พรอมขยายเขต
ประปา หมูที่ ๓

เพื่อกอสรางซอมแซม

 พรอมขยายเขต
ประปา

เขตประปา

หมูบานครอบคลุม
การใชงาน

        350,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชทั่วถึง

ประชาชนมีน้ําใช

อยางทั่วถึงและ
สะอาด

กองชาง

9

ขยายเขตประปา หมู
ที่ 4

เพื่อขยายเขตประปา  บานทุงพลวง 
(เสนทุงพลวง
คลองชาง)

        400,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมี

น้ําประปาใชทั่วถึง

ประชาชนมีน้ําใช

อยางทั่วถึง

กองชาง

10

กอสราง ซอมแซม

ระบบทอประปา
หมูบาน หมูที่ 4

เพื่อกอสรางและ

ซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน

หมูที่ 4 บานทุง

พลวง

        400,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี
น้ําประปาใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่

มีคุณาพและ
ประชาชนไดใชน้ํา

อยางทั่วถึง

กองชาง

11

โครงการกอสราง
ระบบประปาขนาด
ใหญ หมูที่ ๔

เพื่อกอสรางระบบ
ประปาขนาดใหญ

หมูที่ ๔ บานทุง
พลวง

      6,000,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชในการอุ
โภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดไวใชในการ
อุปโภคและบริโภค

กองชาง

หนาที่ 81



หนาที่ 82

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ

โครงการ)

12

ขุดเจาะบอบาดาล
พรอมยายถังและซับ
เมอรส

เพื่อขุดเจาะบอ
บาดาลพรอมยายถัง
และซับเมอรส

หมูที่ ๕ บาน
หนองไผ

         500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชในการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดไวใชในการ
อุปโภคและบริโภค

กองชาง

13

โครงการขยายเขต
ประปาหมูบาน

เพื่อขยายเขตประปา 
ในหมูบาน

หมูที่ ๖ บานเนิน
ผาสุก

        500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชทั่วถึง

ประชาชนมีน้ําใช
อยางทั่วถึงและ

สะอาด

กองชาง

14

ขยายเขตรประปา
กุดตาจู หมูที่ ๖

เพื่อขยายเขต
ประปากุดตาจู

หมูที่ ๖ บานเนิน
ผาสุก

         500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชในการอุ
โภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดไวใชในการ
อุปโภคและบริโภค

กองชาง

15

ขยายเขตประปา 
หมูที่ ๖

เพื่อขยายเขตประปา หมูที่ ๖ บานเนิน
ผาสุกซอยลัด
ตะเคียน

       500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชในการอุ
โภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดไวใชในการ
อุปโภคและบริโภค

กองชาง

16

โครงการขยายเขต

ประปากุดตาจู        

หมูที่ 6

เพื่อขยายเขตประปา 

  กุดตาจู หมูที่ 6 

บาน เนินผาสุก

หมูที่ 6 บาน เนิน

ผาสุก

500,000 500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

17

โครงการขยายเขต
ประปาหมูบาน หมูที่

 7

เพื่อขยายเขตประปา 

 กลุมหนองจแก และ
ถนนสาย 359

หมูที่ 7 บานใหม

ไพรวัลย

        300,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชทั่วถึง

ประชาชนมีน้ําใช
อยางทั่วถึงและ
สะอาด

กองชาง

18

โครงการกอสราง 
ประปาหมูบาน 

พรอมติดตั้งเครื่อง

กรองน้ํา หมูที่ ๗

เพื่อกอสราง ประปา
หมูบาน พรอมติดตั้ง

เครื่องกรองน้ํา

หมูที่ 7 บานใหม

ไพรวัลย

        500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี
น้ําประปาใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่
มีคุณาพและ

ประชาชนไดใชน้ํา

อยางทั่วถึง

กองชาง

หนาที่ 82



หนาที่ 83

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ

โครงการ)

19

กอสรางประปา
ขนาดใหญ หมูที่ ๗

เพื่อกอสรางประปา
ขนาดใหญ

หมูที่ ๗ บานใหม
ไพรวัลย

          6,600,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชในการอุ
โภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดไวใชในการ
อุปโภคและบริโภค

กองชาง

20

โครงการกอสราง
ระบบประปา
หมูบานแบบบาดาล
ขนาดกลาง หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชน
หมูที่ 7  มีน้ํา
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอตอความ
ตองการ

ประชาชน หมูที่7
 ตําบลสระขวัญ

      2,650,000 ประชาชนหมูที่ 7 
มีน้ําประปา อุปโภค
 – บริโภค เพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชนหมูที่ 7 
มีน้ําประปา อุปโภค
 – บริโภค ที่พอเพียง

  กองชาง   
อบจ.

หนวยงานอื่น

21

ปรับปรุง ซอมแซม
ระบบประปา หมูที่ ๘

เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมระบบ
ประปา

หมูที่ ๘ บาน
คลองปูน

       350,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชในการอุ
โภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดไวใชในการ
อุปโภคและบริโภค

กองชาง

22

โครงการปรับปรุงถัง

น้ําประปาเปนถัง
ขนาดสูง หมูที่ 10

เพื่อปรับปรุงถัง

น้ําประปาเปนถัง
ขนาดสูง กลุมคลอง

คันฉอ

หมูที่ ๑๐ บาน

คลองคันฉอ

        200,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี
น้ําประปาใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่

มีคุณาพและ
ประชาชนไดใชน้ํา

อยางทั่วถึง

กองชาง

23

โครงการกอสราง 

ประปาหมูบาน

เพื่อกอสราง ประปา

หมูบาน

หมูที่ ๑๑ บาน

โคกสําราญ

        500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี
น้ําประปาใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่

มีคุณาพและ
ประชาชนไดใชน้ํา
อยางทั่วถึง

กองชาง

24

โครงการกอสราง 
ซอมแซมระบบทอ

ประปาหมูบาน หมูที่
 ๑๒

เพื่อกอสรางและ

ซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน

หมูที่ ๑๒ บานทุง
หินโคน

        500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมี

น้ําประปาใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่

มีคุณาพและ
ประชาชนไดใชน้ํา
อยางทั่วถึง

กองชาง

หนาที่ 83



หนาที่ 84

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ

โครงการ)

25

โครงการกอสราง

ประปาหมูบาน  หมูที่
 12

เพื่อกอสรางประปา

หมูบาน หมูที่ 12

หมูที่ 12 บานทุง

หินโคน

500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชในการ
อุปโภค บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ
อุปโภคและบริโภค

กองชาง

26

โครงการปรับปรุง 

ซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน  หมูที่
 12

เพื่อปรับปรุง 

ซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน       
หมูที่ 12  บานทุงหิน
โคน (ปากลวย)

หมูที่ 12  บานทุง

หินโคน

500,000 500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชในการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ
อุปโภคและบริโภค

กองชาง

27

โครงการปรับปรุง 

ซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน  มูที่ 
13

เพื่อกอสรางประปา
หมูบาน

หมูที่ ๑๓ บานวัง
ตีอก

         500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชในการอุ
โภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดไวใชในการ
อุปโภคและบริโภค

กองชาง

28

โครงการขยายเขต

ประปาหมูบาน หมูที่

 16

เพื่อขยายเขตประปา 

เสนคลองจานนอย 

700 เมตร

หมูที่ 16 บาน

คลองจาน

        300,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชทั่วถึง

ประชาชนมีน้ําใช

อยางทั่วถึงและ

สะอาด

กองชาง

29

ปรับปรุงซอมแซม
ระบบทอประปา หมูที่

 ๑๘

เพื่อปรับปรุงซอมแซม
ระบบทอประปา

หมูที่ ๑๘ บาน 
คลองมะละกอ

        300,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชทั่วถึง

ประชาชนมีน้ําใช
อยางทั่วถึงและ

สะอาด

กองชาง

30

โครงการวางทอ
ระบบประปาใหม 
หมูที่ ๑๘

เพื่อวางทอระบบ
ประปาใหม

หมูที่ ๑๘ บาน
คลองมะละกอ 
จํานวน ๓ จุด

       400,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชในการอุ
โภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดไวใชในการ
อุปโภคและบริโภค

กองชาง

หนาที่ 84



หนาที่ 85

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ

โครงการ)

31

โครงการวางทอ

ระบบประปาใหม หมู
ที่ 18

เพื่อวางทอระบบ

ประปาใหม จํานวน ๓
 จุด

หมูที่ ๑๘ บาน

คลองมะละกอ

400,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชในการ    
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชในการ
อุปโภคและบริโภค

กองชาง

32

โครงการปรับปรุง

ซอมแซม และขยาย
เขตประปาหมูบาน 
หมูที่ 19

โครงการปรับปรุง

ซอมแซม และขยาย
เขตประปาหมูบาน

หมูที่ ๑๙ บาน

หนองโสน

        500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี
น้ําประปาใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่

มีคุณาพและ
ประชาชนไดใชน้ํา
อยางทั่วถึง

กองชาง

33

โครงการปรับปรุง
ซอมแซม ประปา
หมูบานพรอมติดตั้ง
เครื่องกรองน้ํา หมูที่ 
21

โครงการปรับปรุง
ซอมแซม ประปา
หมูบาน พรอมติดตั้ง
เครื่องกรอง

หมูที่ ๒๑ บาน
สารคาม

        200,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมี
น้ําประปาใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่
มีคุณาพและ
ประชาชนไดใชน้ํา
อยางทั่วถึง

กองชาง

34

โครงการกอสราง

พรอมติดตั้งถังประปา

แบบแชมเปญ และ
ขยายเขตประปา

หมูที่ ๖ บานเนิน

ผาสุก

        500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี

น้ําประปาใชทั่วถึง

มีระบบทอประปาที่

มีคุณาพและ

ประชาชนไดใชน้ํา
อยางทั่วถึง

กองชาง

รวม 34  โครงการ     23,600,000    1,800,000     3,300,000    5,100,000     2,000,000

หนาที่ 85



หนาที่ 86

แบบ ผ.๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔.ประสิทธิภาพระบบโครงสรางพื้นฐานการสงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการดานสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑. การคมนาคมสะดวก

    ๑. ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

        1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อซอมแซมถนน

ลูกรัง

 หมูที่ 1 บานน้ํา

ซับ

      100,000      100,000       100,000         100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

2 โครงการกอสราง
ศาลาเอนกประสงค

เพื่อกอสรางศาลา
เอนกประสงค

หมูที่ ๑ บานน้ําซับ
(คุมบานน้ําซับลาง)

       350,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรม

ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมภายใน
หมูบาน

กองชาง

3 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก          หมูที่ ๑

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีต  เสริมเหล็ก
 หมูที่ ๑ ซอยบาน
นางสายใจ ทองสา

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง  
     ๓ เมตร ยาว 
๑๕ เมตร

25,000 25,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

โครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

หนาที่ 86



หนาที่ 87

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

4 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก          หมูที่ ๑

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีต  เสริมเหล็ก
 หมูที่ ๑ ซอยบาน
นายวัฒนา  ดานชนะ

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 
 ๔ เมตร ยาว ๔๓ 
เมตร

96,000 96,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

5 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก          หมูที่ ๑

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีต              
เสริมเหล็ก หมูที่ ๑ 
ซอยบานนายอาคม 
บัวแดง

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง  
     ๔ เมตร ยาว 
๕๒ เมตร

116,000 116,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

6 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก          หมูที่ ๑

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีต              
เสริมเหล็ก หมูที่ ๑ 
ซอยบานนายอาทิตย
 แกวขาว

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง  
          ๓.๕๐ 
เมตร ยาว ๖๓ 
เมตร

123,000 123,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

7 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 1

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เสนขางวัดน้ําซับไป
เชื่อมหมูที่ 17

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 4 เมตร ยาว 60 
เมตร

       150,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

8 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 1

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เสนประปาหินหนอ

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 4 เมตร ยาว 60 
เมตร

       150,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 87



หนาที่ 88

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

9 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก          หมูที่ ๑

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีต             
เสริมเหล็ก หมูที่ ๑ 
เสนประปาหินหนอ 
(ตอจากเสนเดิม)

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง  
          ๔ เมตร 
ยาว ๙๖ เมตร

215,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

10 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก          หมูที่ ๑

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ ๑ เสนบานนาย
สมศักดิ์ ละครชัย ไป
บานนายสุรพล ศรศรี

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 5 เมตร ยาว 
175 เมตร

500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

11 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 1

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เสนบานนายสมศักดิ์ 
 ละครชัย ไปบาน
นายสุรพล ศรศรี

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 5 เมตร ยาว 
140 เมตร (ตอ
จากจุดเดิม)

       500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

12 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 หมูที่ 1 บานน้ํา

ซับ

     500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

13 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมศาลา
ประชาคม หมูที่ 1

เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมศาลา
ประชาคม (คุมเนิน
กลาง) (คุมน้ําซับ)

ปรับปรุงซอมแซม
ศาลาประชาคม 
(คุมเนินกลาง) 
(คุมน้ําซับ)

       500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรม

ประชาชนมีพื้นที่จัด
งานหรือกิจกรรม

กองชาง

หนาที่ 88



หนาที่ 89

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

14 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก          หมูที่ ๑

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ ๑ เสนบานนาย
สมศักดิ์ ละครชัย ไป
บานนายสุรพล ศรศรี 
(ตอจากเสนเดิม)

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 
 5 เมตร ยาว 
175 เมตร

500,000 500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

15 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 หมูที่ 1

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 หมูที่ 1 บานน้ํา

ซับ

      500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

16 กอสรางลาน

เอนกประสงค หมูที่

 1

เพื่อกอสรางลาน

เอนกประสงค

หมูที่ ๑ บานน้ํา

ซับ (น้ําซับลาง)

        400,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีสถานที่

จัดกิจกรรม

ประชาชนมีพื้นที่

ในการทํากิจกรรม

ตางๆ

กองชาง

17 กอสราง ซอมแซม 

ถนนดิน หมูที่ 2

เพื่อกอสราง

ซอมแซมถนนดิน

หมูที่ 2 บานใหม

ถาวร

      350,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

18 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ ๒ บานใหม

ถาวร(เสนขางวัด)

      350,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 89



หนาที่ 90

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

19 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 2

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบาน นางทองใบ
 ศรีเคน

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 4 เมตร ยาว 30 
เมตร

         70,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

20 ซอมแซมถนนลูกรัง

 หมูที่ 2

เพื่อซอมแซมถนน

ลูกรัง

หมูที่ 2 บานใหม

ถาวร

     100,000       100,000         100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

21 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 2

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบานนายถนอม 
จิตจําลอง

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 4 เมตร ยาว 70 
เมตร

       160,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

22 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 2

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยขางวัดบานใหม
ถาวร

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ชวงที่ 1 
ขนาดกวาง 3 
เมตร ยาว 54 
เมตร  ชวงที่ 2 
ขนาดกวาง 3.50 
เมตร ยาว 104 
เมตร

       340,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

23 วางทอระบายน้ํา เพื่อวางทอระบายน้ํา
ในหมูบาน

หมูที่ ๒ บานใหม
ถาวร

       350,000 จํานวนรอยละ
ปญหาน้ําทวมขัง
ลดลง

ทําใหลดปญหาน้ํา
ทวมขัง

กองชาง

หนาที่ 90



หนาที่ 91

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

24 วางทอระบายน้ํา เพื่อวางทอระบายน้ํา
ในหมูบาน

หมูที่ ๒ บานใหม
ถาวร

       350,000 จํานวนรอยละ
ปญหาน้ําทวมขัง
ลดลง

ทําใหลดปญหาน้ํา
ทวมขัง

กองชาง

25 โครงการกอสราง  
ถนนดิน หมูที่ ๒

เพื่อกอสรางถนนดิน 
หมูที่ 2  บานใหม
ถาวร เสนบานนาย
ทอง นามมาหาวงษ

กอสรางถนนดิน 
ขนาดกวาง 4 
เมตร ยาว 560 
เมตร

400,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

26 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ 2 บานใหม

ถาวร (หลัง

โรงเรียน)

     400,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

27 โครงการกอสราง
ถนนลูกรัง หมูที่ 2

เพื่อกอสรางถนน
ลูกรัง หมูที่ 2 บาน
ใหมถาวร เสนบาน
นาง             มลิวัน
 บุญเขื้อง

กอสรางถนนลูกรัง
 ขนาดกวาง 4 
เมตร ยาว 200 
เมตร

250,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

28 โครงการวางทอ  
ระบายน้ํา หมูที่ 2

เพื่อวางทอระบายน้ํา
บริเวณ บานนาง
ไพบูลย เจริญกร 
และซอยขางวัด

วางทอระบายน้ํา
บริเวณ บานนาง
ไพบูลย เจริญกร 
และซอยขางวัด

500,000 จํานวนรอยละ
ปญหาน้ําทวมขัง
ลดลง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ชวยปองกันน้ําทวม
ขัง

กองชาง

29 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 2

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบานนายทอง     
 นามมาหาวงษ

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 4 เมตร ยาว 
300 เมตร

         500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 91



หนาที่ 92

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

30 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก          หมูที่ 2

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีต  เสริมเหล็ก
 หมูที่ 2 บานนางสุทร
  ศรีตะปญญา

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 4x100 ม.

240,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

31 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ ๒ บานใหม

ถาวร (เสนบาน

ใหม-หนองปรือ)

 4x500 ม.

      500,000         500,000       500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

32 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟล
ติก หมูที่ 2

เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟล
ติก

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนคอนกรีตดวย
แอสฟลติกขนาด
กวาง 4 x250 ม.

       500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

33 กอสราง ซอมแซม 

ถนนดิน หมูที่ 2

เพื่อกอสราง

ซอมแซมถนนดิน 

เสนบานนางทองใบ

 ศรีเคน

กอสรางซอมแซม

ถนนดิน หมูที่ 2

เสนบานนางทอง

ใบ ศรีเคน 

6x800 ม.

        300,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 92



หนาที่ 93

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

34 กอสราง ซอมแซม 

ถนนดิน หมูที่ 2

เพื่อกอสราง

ซอมแซมถนนดิน 

เสนบานนาย

ธรรมนูญ นามกลาง

กอสรางซอมแซม

ถนนดิน หมูที่ 2

เสนบานนาย

ธรรมนูญ นาม

กลาง

        300,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

35 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟล
ติก หมูที่ 2

เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟล
ติก ซอยจินตรา

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนคอนกรีตดวย
แอสฟลติก ซอยจิ
นตรา ขนาดกวาง
 4 x200 ม.

         320,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

36 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เสนขางโรงเรียน

หมูที่ 2 บานใหม

ถาวร

        360,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

37 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ 2 บานใหม

ถาวร (ขางวัด)

        400,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

38 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

 บานนายทอง นาม

มหาวงษ 4x500 ม.

หมูที่ 2 บานใหม

ถาวร

     1,200,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 93



หนาที่ 94

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

39 โครงการกอสราง

ธนาคารน้ําใตดิน

เพื่อรกอสราง

ธนาคารน้ําใตดิน

หมูที่ 2 บานใหม

ถาวร

      100,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชทั่วถึง

ประชาชนมีน้ําใช
อยางทั่วถึงและ
สะอาด

กองชาง

40 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 บานนายบุญมี จิตร

จําลอง

หมูที่ 2 บานใหม

ถาวร

      300,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

41 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 บานนายสนธยา 

ทาทะนง 4x400 ม.

หมูที่ 2 บานใหม

ถาวร

      960,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

42 ขุดลอกคลอง เพื่อขุดลอกคลอง หมูที่ ๒ บานใหม
ถาวร

    1,000,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค-บริโภค เพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใช
ในการอุปโภค-
บริโภคและ
การเกษตร

กองชาง

43 ซอมแซมถนนลูกรัง

พรอมวางทอระบาย

น้ํา

เพื่อซอมแซมถนน

ลูกรังพรอมวางทอ

ระบายน้ํา

หมูที่ 3 บานแกง

สีเสียด

      350,000      100,000       100,000         100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

44 โครงการกอสราง 
ปรับปรุง ซอมแซม
ฝาย    มีชีวิต หมูที่ 3

เพื่อกักเก็บน้ําชะลอ
น้ําไวใชในทํา
การเกษตร

หมูที่ 3 บานแกง
สีเสียด

       500,000        500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ําไวใช
ทําการเกษตรอยาง
พอเพียง

ประชาชนมีน้ําไวใช
ทําการเกษตรอยาง
พอเพียง

กองชาง

หนาที่ 94



หนาที่ 95

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

45 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ ๓

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีต เสริมเหล็ก 
หมูที่ ๓ เสนบานนาย
บรรจง มฤกูล (ตอ
จาก           เสนเดิม)

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง  
    4 เมตร ยาว 
๒๒๕ เมตร

500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

46 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟล
ติก หมูที่ 3

เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟล
ติก

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนคอนกรีตดวย
แอสฟลติกขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว
 350 เมตร

       500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

47 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ ๓

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีต เสริมเหล็ก 
หมูที่ ๓ บานนางสุ
กานดา เชนเชาวไว 
ถึงบานนายวิรัตน 
จันทรตน

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

48 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ 3 บานแกง

สีเสียด (ซอยหลัง

วัดและหนาบาน

นายสมศรี)

     500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

49 โครงการวางทอ  
ระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 3

เพื่อวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณหนาโรงเรียน
แกงสีเสียด

หมูที่ 3 บานแกง
สีเสียด

80,000 80,000 จํานวนรอยละ
ปญหาน้ําทวมขัง
ลดลง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ชวยปองกันน้ําทวม
ขัง

กองชาง

หนาที่ 95



หนาที่ 96

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

50 โครงการปรับปรุง 
ซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ดวย               แอส
ฟสติก หมูที่ 3

เพื่อปรับปรุง 
ซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ดวย แอสฟสติก หมูที่
 3 บานแกงสีเสียด

ปรับปรุง 
ซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กดวย  แอส
ฟสติก ขนาดกวาง 
   4 เมตร ยาว 
350 เมตร

500,000 500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

51 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ ๓

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ ๓ บานแกง
สีเสียด เสนบานนาย
สมศรี แกวเพ็ชรทาว 
ไปบานนางสมสวย ไผ
เสวด

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง  
         4 เมตร
ยาว 130 เมตร

300,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

52 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 3

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เสนคุมหนองปรือ 
เชื่อมตอ ม.2 บาน
ใหมถาวร

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 4 เมตร ยาว 
225 เมตร

 500,000  จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

53 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ ๓

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีต เสริมเหล็ก 
หมูที่ ๓ เสนอนามัย
แกงสีเสียด-หนองปรือ

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

500,000 500,000 500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 96



หนาที่ 97

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

54 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ ๓

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีต เสริมเหล็ก 
หมูที่ ๓ เสนบานนาย
สมหมาย อาษา 
เชื่อมบานใหมถาวร

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

55 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 หมูที่ 3

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ 3 บานแกง

สีเสียด (หนอง

ปรือ-บานใหม)

      500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

56 ปรับปรุง ซอมแซม

ถนนลาดยาง หมูที่ 3

เพื่อปรับปรุง

ซอมแซม 

ถนนลาดยาง

หมูที่ 3 บานแกง

สีเสียด (แกง

สีเสียด-บานใหม

ถาวร)

      500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

57 โครงการกอสราง    
ปรับปรุงซอมแซม  
และกอสรางถนนดิน 
หมูที่ 3

เพื่อปรับปรุงซอมแซม
    และกอสรางถนน
ดิน หมูที่ 3  บาน
นายอาทร กลม
เหลี่ยมถึงบานนายคํา
ตัน ศรีเคน และบาน
นายวิรัตน จันทรตน 
เชื่มตอหมู 15 คลอง
อาราง

ปรับปรุงซอมแซม
 และกอสรางถนน
ดิน

      500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 97



หนาที่ 98

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

58 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟล
ติก หมูที่ 3

เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟล
ติก บานนายณรงค 
จันทรตนและเสนหลัง
วัด

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนคอนกรีตดวย
แอสฟลติก หมูที่ 3

         500,000        500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

59 โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง หมูที่ 3

เพื่อกอสราง

ถนนลาดยาง เสน

แกงสีเสียด-โคก

นกขุนทอง

หมูที่ 3 บานแกง

สีเสียด

         500,000        500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

60 โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง หมูที่ 3

เพื่อกอสราง

ถนนลาดยาง เสน

แกงสีเสียด-บาน

ใหมถาวร

หมูที่ 3 บานแกง

สีเสียด

         500,000        500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

61 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ ๓

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีต เสริมเหล็ก 
หมูที่ ๓ เสนบานนาง
สมศรื แกวเพีย ถึง
บานนายสมบูรณ 
ไพรแสวก

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 
4x130 ม.

500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

62 โครงการวางทอ
ระบายน้ํา

เพื่อวางทอระบายน้ํา
 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เสนขางวัด
บานทุงพลวง หมูที่ 4

วางทอระบายน้ํา 
หมูที่ 4

10,000 จํานวนรอยละ
ปญหาน้ําทวมขัง
ลดลง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ชวยปองกันน้ําทวม
ขัง

กองชาง

หนาที่ 98



หนาที่ 99

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

63 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อซอมแซมถนน

ลูกรัง

หมูที่ 4 บานทุง

พลวง

      200,000      200,000       200,000         200,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

64 กอสรางศาลา

ประชาคม

เพื่อกอสรางศาลา

ประชาคม

หมูที่ 4 บานทุง

พลวง(กลุมบาน

คลองชาง)

      350,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีสถานที่

จัดกิจกรรม

ประชาชนมีพื้นที่

ในการทํากิจกรรม

ตางๆ

กองชาง

65 ลอมรั่วสระน้ํา

ประจําหมูบาน

เพื่อลอมรั่วสระน้ํา หมูที่ 4 บานทุง

พลวง จํานวน 2

 แหง

400000 จํานวนรอ้ยละมกีารจัดการนํ�าที�มคีณุภาพดขีึ�น มีการบริการจัดการ
น้ําไดอยางมี
คุณภาพและ

ปองกันปญหาการ
ใชน้ํา

กองชาง

66 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 4

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เสนขางวัดบานทุง
พลวง

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 4 เมตร ยาว 
220 เมตร

500000 จํานวนรอ้ยละประชาชนสัญจรสะดวกมากขึ�น ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

67 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูที่ 4

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เสนบานนายฤาชา 
แกวลองบน

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 4 เมตร ยาว 
178 เมตร

       400,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 99



หนาที่ 100

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

68 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 บานนางประเทือง 

แกวลองบน 4x580

หมูที่ 4 บานทุง

พลวง

     500,000       500,000         500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

69 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 4

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เสนบาน นางกิมเตียง
 ศรีทอง

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 4 เมตร ยาว 
225 เมตร

       500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

70 โครงการสรางรั้วรอบ
สระน้ําประปาขาง
โรงเรียน หมูที่ 4

เพื่อสรางรั้วรอบ
ประปาสระน้ําขาง
โรงเรียนบานทุงพลวง
 400 เมตร

หมูที่ 4 บานทุง

พลวง

       250,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากสนาม
กีฬามากขึ้น

ประชาชนมีสนาม
กีฬาที่มีความ
ปลอดภัยและมี
มาตรฐาน

กองชาง

71 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 4

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เสนประปาหมูบาน
ทุงพลวง

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 4 เมตร ยาว 
178 เมตร

       400,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

72 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 หมูที่ 4

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 ซอยบานนายกิติ 

แนนอน  4x80 ม.

หมูที่ 4 บานทุง

พลวง

        200,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 100



หนาที่ 101

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

73 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 4

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เสนขางศาลากลาง
หมูบาน

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  ขนาดกวาง
 4 เมตร ยาว 
178 เมตร

         400,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

74 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 4

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เสนบาน หลวงพอชม

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 4 เมตร ยาว 
178 เมตร

         400,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

75 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ 4 บานทุง

พลวง (เสนทุง

พลวง-หนองไผ)

        500,000       500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

76 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 หมูที่ 4

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 กลุมคลองชาง  

4x200 ม.

หมูที่ 4 บานทุง

พลวง

        500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

77 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 4

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เสนบาน นางกิมเตียง
 ศรีทอง

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 4 x60 ม.

       150,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 101



หนาที่ 102

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

78 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟล
ติก หมูที่ 4

เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟล
ติก เสนบานนาย
ทองคํา กาทอง ถึง
บานนายกิติ แนนอน
 4x350 ม.

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนคอนกรีตดวย
แอสฟลติก เสน
บานนายทองคํา 
กาทอง ถึงบาน
นายกิติ แนนอน 
4x350 ม.

      500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

79 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 หมูที่ 4

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 บานนายบุญสม 

ญาจิตร 4x280 ม.

หมูที่ 4 บานทุง

พลวง

      700,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

80 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อซอมแซมถนน

ลูกรัง

หมูที่ 5 บาน

หนองไผ

      100,000      100,000       100,000         100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

81 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ 5 บาน

หนองไผ

      500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 102



หนาที่ 103

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

82 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก       หมูที่ 5 
บานหนองไผ

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 5 ซอยบาน    
นางวันเพ็ญ พรมพิลา

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง  
      4 เมตร ยาว
 68 เมตร

153,800 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

83 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 5

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบานนางวันเพ็ญ
 พรมพิลา

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 4 เมตร ยาว 68 
เมตร

       153,800 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

84 ปรับปรุงซอมแซม

และตอเติมศาลา

กลางบาน

เพื่อปรับปรุง

ซอมแซมและตอ

เติมศาลากลางบาน

หมูที่ ๕ บาน

หนองไผ

     250,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีสถานที่

จัดกิจกรรม

ประชาชนมีพื้นที่

ในการทํากิจกรรม

อยางเพียงพอ

กองชาง

85 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟล
ติก หมูที่ 5

เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟล
ติก

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนคอนกรีตดวย
แอสฟลติกขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว
 350 เมตร

       500,000        500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 103



หนาที่ 104

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

86 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 5

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีต              
เสริมเหล็ก หมูที่ 5 
เสนจากบานหนองไผ
ไปบานทุงพลวง หมูที่
 4 (ตอจากเสนเดิม)

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 
 4 เมตรยาว ๒๒๕
 เมตร

500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

87 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 5

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เสนจากบานหนองไผ
ไปบานทุงพลวง หมูที่
 4 (ตอจากจุดเดิม)

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 4 เมตร ยาว 
225 เมตร

       500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

88 โครงการปรับปรุง 
ซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ดวย               แอส
ฟสติก หมูที่ 5

เพื่อปรับปรุง 
ซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ดวย แอสฟสติก หมูที่
 5 บานหนองไผ

ปรับปรุง 
ซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กดวย  แอส
ฟสติก ขนาดกวาง
 4 เมตร ยาว 
350 เมตร

500,000 500,000 500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

89 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 5

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีต              
เสริมเหล็ก หมูที่ 5 
เสนจากบานหนองไผ
ไปบานทุงพลวง หมูที่
 4 (ตอจากเสนเดิม)

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 4 เมตร ยาว 
๒๒๕ เมตร

500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 104



หนาที่ 105

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

90 วางทอระบายน้ําใน
หมูบาน

เพื่อวางทอระบายน้ํา
ในหมูบาน

หมูที่ ๕ บานหนอง
ไผ

       300,000 จํานวนรอยละ
ปญหาน้ําทวมขัง
ลดลง

ชวยปองกันปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

91 วางทอระบายน้ําใน
หมูบาน

เพื่อวางทอระบายน้ํา
ในหมูบาน

หมูที่ ๕ บานหนอง
ไผ

       300,000 จํานวนรอยละ
ปญหาน้ําทวมขัง
ลดลง

ชวยปองกันปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

92 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อซอมแซมถนน

ลูกรัง

หมูที่ 6 บานเนิน

ผาสุก

      100,000      100,000       100,000         100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

93 โครงการกอสราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 6

เพื่อกอสรางคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 6

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 4 เมตร ยาว 
220 เมตร

500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจร

กองชาง

94 กอสรางสะพานกุด

ตาจู

กอสรางสะพานกุด

ตาจู

หมูที่ ๖ บานเนิน

ผาสุก

   2,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนดั้บความ

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนมี

สะพานสัญจรไปมา

กองชาง

95 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ ๖

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เสนตรงขามบาน
กํานันสมบัติ แซอึ้ง

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 
 4 เมตร ยาว 
๒๒๕ เมตร

500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 105



หนาที่ 106

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

96 โครงการถมสระน้ํา
เพื่อใชพื้นที่ หมูที่ 6

เพื่อถมสระน้ํา 
สําหรับใชเปนพื้นที่
ประกอบกิจกรรมอัน
เปนประโยชนของหมู
ที่ 6

หมูที่ 6 บานเนิน
ผาสุก

500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีพื้นที่
ประกอบกิจกรรมที่
เปนประโยชนมากขึ้น

ประชาชนมีพื้นที่
ประกอบกิจกรรมที่
เปนประโยชน

กองชาง

97 โครงการถมสระน้ํา
เพื่อใชพื้นที่ หมูที่ 6

เพื่อถมสระน้ํา 
สําหรับใชเปนพื้นที่
ประกอบกิจกรรมอัน
เปนประโยชนของหมู
ที่ 6

หมูที่ 6 บานเนิน
ผาสุก

500,000 500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีพื้นที่
ประกอบกิจกรรมที่
เปนประโยชนมากขึ้น

ประชาชนมีพื้นที่
ประกอบกิจกรรมที่

เปนประโยชน

กองชาง

98 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ ๖

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เสนตรงขามบาน
กํานันสมบัติ แซอึ้ง 
(ตอจากเสนเดิม)

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 
 4 เมตร ยาว 
๒๒๕ เมตร

500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

99 โครงการกอสราง
สะพานกุดตาจู  หมูที่
 ๖

เพื่อกอสรางสะพาน
กุดตาจู  หมูที่ ๖ บาน
เนินผาสุก

หมูที่ 6 บานเนิน
ผาสุก

500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

100 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ 6 บานเนิน

ผาสุก(ซอยหลัง

โรงเรียน)

      400,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

101 ทํารางระบายน้ําใน
หมูบาน

เพื่อทํารางระบายน้ํา
ในหมูบาน

หมูที่ ๖ บานเนิน
ผาสุก

    3,000,000     3,000,000 จํานวนรอยละ
ปญหาน้ําทวมขัง
ลดลง

ชวยปองกันปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

หนาที่ 106



หนาที่ 107

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

102 ทํารางระบายน้ําใน
หมูบาน

เพื่อทํารางระบายน้ํา
ในหมูบาน

หมูที่ 9 บานบะ
เจริญ

    3,000,000 จํานวนรอยละ
ปญหาน้ําทวมขัง
ลดลง

ชวยปองกันปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

103 โครงการกอสราง

ลานกีฬา และอาคาร

เอนกประสงค

เพื่อกอสรางลาน

กีฬาประจําหมูบาน 

และอาคาร

เอนกประสงค

หมูที่ 6 บานเนิน

ผาสุก

     3,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีสนาม

กีฬาไวออกกําลัง

กายและเลนกีฬา

ประชาชนมีสนาม

กีฬาไวออกกําลัง

กายและเลนกีฬา

กองการศึกษา

104 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 6

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
4x2,500 ม.

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 4 เมตร ยาว 
2,500 เมตร

       6,000,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

105 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อซอมแซมถนน

ลูกรัง

หมูที่ 7 บานใหม

ไพรวัลย

      200,000      200,000       200,000         200,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

106 โครงการกอสราง 
ศาลากลางบาน        
        หมูที่ 7

เพื่อกอสรางศาลา
กลางบาน  หมูที่ ๗ 
บานใหมไพรวัลย    
(ตรงที่ทําการ
ผูใหญบานกฤษฎา    
สิงหนิยม)

กอสรางศาลา
กลางบาน หมูที่ 7
 บานใหมไพรวัลย

500,000 500,000 500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมี           
     สถานที่จัด
กิจกรรม

ประชาชนมีพื้นที่ใน
การจัดกิจกรรมตางๆ

กองชาง

หนาที่ 107



หนาที่ 108

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

107 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 7

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เสนกลุมทาไมแดง  
(ตอจากเสนเดิม)

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 5 เมตร ยาว 
178 เมตร

       500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

108 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ ๗ บานใหม

ไพรวัลย(จุดทา

ไมแดง)

     500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

109 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 ซอยหนาโบสถ หมู

ที่ 7 4x800 ม.

หมูที่ 7 บานใหม
ไพรวัลย

  2,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

110 โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง

เพื่อกอสราง

ถนนลาดยาง

หมูที่ ๗ บานใหม

ไพรวัลย(บานใหม

ไพรวัลย-หนอง

หวา)

  5,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

111 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 7

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เสนกลุมหนองตีกบ

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 4 เมตร ยาว 
225 เมตร

       500,000          500,000        500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 108



หนาที่ 109

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

112 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 7

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีต  เสริมเหล็ก 
เสนกลุมทาไมแดง 
(ตอจากเสนเดิม)

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 
 5 เมตร ยาว 
171 เมตร

500,000 500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

113 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 7

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีต  เสริมเหล็ก 
เสนขางวัดบานใหม
ไพรวัลย

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 4 เมตร ยาว 
225 เมตร

500,000 500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

114 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟล
ติก หมูที่ 7

เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟล
ติก

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนคอนกรีตดวย
แอสฟลติกขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว
 350 เมตร

       500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

115 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 7

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เสนกลุมบานใหมไพร
วัลย

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 4 เมตร ยาว 
178 เมตร

         500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

116 โครงการตอเติม 
ปรับปรุง ซอมแซม 
ศาลากลางบาน หมูที่
 7

เพื่อตอเติม ปรับปรุง 
ซอมแซม ศาลา
กลางบานกลุมบาน
ใหม  ไพรวัลย

หมูที่ 7 บานใหม
ไพรวัลย

         500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรม

ประชาชนมีพื้นที่ใน
การจัดกิจกรรมตางๆ

กองชาง

หนาที่ 109



หนาที่ 110

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

117 โครงการตอเติม 
ปรับปรุง ซอมแซม 
ศาลากลางบาน หมูที่
 7

เพื่อตอเติม ปรับปรุง 
ซอมแซม ศาลา
กลางบานกลุมทาแดง

หมูที่ 7 บานใหม
ไพรวัลย

       500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรม

ประชาชนมีพื้นที่ใน
การจัดกิจกรรมตางๆ

กองชาง

118 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟล
ติก หมูที่ 7

เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟล
ติก

หมูที่ 7 บานใหม
ไพรวัลย

         500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

119 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ ๗ บานใหม

ไพรวัลย(จุดทา

ไมแดง)

      500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

120 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 จากหนาวัดไปทา

ไมแดง 5x1,000 ม.

หมูที่ ๗ บานใหม

ไพรวัลย

   3,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

121 โครงการกอสรางทอ
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก (บล็อกคอน
เวริ์ส)  หมูที่ 7

เพื่อกอสรางทอ
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก (บล็อกคอน
เวิสร) กลุมไทรยอย

หมูที่ 7 บานใหม
ไพรวัลย

         500,000 จํานวนรอยละ
ปญหาการระบายน้ํา
และน้ําทวมขังลดลง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกชวย
ปองกัน น้ําทวมขัง

กองชาง

122 โครงการกอสราง

ถนนดิน หมูที่ 7

เพื่อกอสรางถนน

ดินนายในหมูบาน 

หมูที่ 7

หมูที่ 7 บานใหม
ไพรวัลย

        500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 110



หนาที่ 111

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

123 กอสรางศาลากลาง
หมูบาน

เพื่อกอสรางศาลา
กลางหมูบาน

หมูที่ 7 บานใหม
ไพรวัลย

       500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรม

ประชาชนมีพื้นที่จัด
งานหรือกิจกรรม

กองชาง

124 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อซอมแซมถนน

ลูกรัง

หมูที่ 8 บาน

คลองปูน

      150,000      150,000       200,000         100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

125 กอสรางศาลากลาง
หมูบาน

เพื่อกอสรางศาลา
กลางหมูบาน

หมูที่ ๘ บาน
คลองปูน

       400,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรม

ประชาชนมีพื้นที่จัด
งานหรือกิจกรรม

กองชาง

126 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ 8 บาน

คลองปูน (ซอย

นครคลองปูน/

ซอยประชามั่งคง)

     500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

127 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 ซอยเนินสงา 

4x400 ม.

หมูที่ 8 บาน

คลองปูน

     350,000       900,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

128 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 ซอยประชามั่นคง 

4x500 ม.

หมูที่ 8 บาน

คลองปูน

     500,000       620,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 111



หนาที่ 112

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

129 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟล
ติก หมูที่ 8

เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟล
ติก

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนคอนกรีตดวย
แอสฟลติกขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว
 350 เมตร

       500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

130 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 8

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบาน  นายทอง
ศาล โยคะโส

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด กวาง
 4 เมตร ยาว 
100 เมตร

       300,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

131 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ 8 บาน

คลองปูน (ซอย ๓)

      300,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

132 โครงการสรางรั้วรอบ
สนามกีฬา หมูที่ 8

เพื่อสรางรั้วรอบ
สนามกีฬา หมูที่ 8 
บานคลองปูน

หมูที่ 8 บาน
คลองปูน

       500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากสนาม
กีฬามากขึ้น

ประชาชนมีสนาม
กีฬาที่มีความ
ปลอดภัยและมี
มาตรฐาน

กองชาง

133 โครงการซอมแซม   
ถนนลูกรัง หมูที่ 8

เพื่อซอมแซมถนน
ลูกรัง

หมูที่ ๘ บาน
คลองปูน

       500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 112



หนาที่ 113

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

134 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

 ซอยประปาเนิน

สงา4x250 ม.

หมูที่ 8 บาน

คลองปูน

      600,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

135 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

 ซอยนายทองสวน

4x100 ม.

หมูที่ 8 บาน

คลองปูน

        240,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

136 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

 ซอยตาหลี 4x100

 ม.

หมูที่ 8 บาน

คลองปูน

        240,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

137 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

 ซอยรื่นฤดี 3x150

 ม.

หมูที่ 8 บาน

คลองปูน

        300,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

138 โครงการกอสราง

ลานกีฬา

เพื่อกอสรางลาน

กีฬาประจําหมูบาน

หมูที่ ๘ บาน

คลองปูน จํานวน

 1 สนาม

        400,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีสนาม

กีฬาไวออกกําลัง

กายและเลนกีฬา

ประชาชนมีสนาม

กีฬาไวออกกําลัง

กายและเลนกีฬา

กองการศึกษา

หนาที่ 113



หนาที่ 114

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

139 โครงการทําลานกีฬา
อเนกประสงค หมูที่ 8

เพื่อใชเปนสถานที่
ออกกําลังกายของ
หมูที่ 8

หมูที่ 8 บาน
คลองปูน

         500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีพื้นที่
ประกอบกิจกรรมที่
เปนประโยชนมากขึ้น

ประชาชนมีพื้นที่
ประกอบกิจกรรมที่
เปนประโยชน

กองชาง/กอง
การศึกษา

140 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อซอมแซมถนน

ลูกรัง

หมูที่ 9 บานบะ

เจริญ

      100,000      100,000       100,000         100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

141 ซอมแซมหอกระจาย
ขาวหมูบาน

เพื่อซอมแซมหอ
กระจายขาว

หมูที่ ๙ บานบะ
เจริญ

       250,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนไดรับ
ขาวสารทั่วถึง

ประชาชนไดรับ
ขาวสารอยางทั่วถึง

กองชาง

142 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง หมูที่ 9

เพื่อปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมูที่ 9 ซอย
ขนมจีน

ปรับปรุงถนนลูกรัง
 ขนาดกวาง 5 
เมตร ยาว 210 
เมตร

       250,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

143 โครงการปรับปรุงตอ
เติมศาลากลางบาน 
หมูที่ 9

เพื่อปรับปรุงตอเติม
ศาลากลางหมูบาน 
พรอมลานตั้งเครื่อง
เลนออกกกําลังกาย 
หมูที่ 9

หมูที่ 9 บานบะ
เจริญ

       450,000 จํานวนรอยละของ
ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรม

ประชาชนมีพื้นที่ใน
การจัดกิจกรรมตางๆ

กองชาง

หนาที่ 114



หนาที่ 115

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

144 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟล
ติก หมูที่ 9

เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟล
ติก บริเวณหนาวัด
บานบะเจริญ

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนคอนกรีตดวย
แอสฟลติกขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว
 350 เมตร

       500,000          500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

145 โครงการกอสราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 9

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบานบะเจริญ 
ถนนสาย SML

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 
 4 เมตร ยาว 
220 เมตร

       500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

146 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟล
ติก หมูที่ 9

เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟล
ติก ชวงที่ 1 4x660
 ม. ชวงที่ 2 ตอจา
ถนนสายหลัก 4x20
 ม.

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนคอนกรีตดวย
แอสฟลติกขนาด

       500,000          500,000        500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

147 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 หมูทึ่ 9

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 สายหนาวัดไปบาน

ชัยนาท ชวงที่ 1 

ตอจากถนนหลัก 

4x20 ม. ชวงที่ 2 

5x1,500 ม.

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก สายหนา

วัดไปบานชัยนาท

 และตอจากถนน

สายหลัก

       500,000          500,000        500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 115



หนาที่ 116

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

148 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก   หมูที่ 9

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบานนายรัตน 
ตลับเงิน ถึงบาน นาย
ออย   กาเบา (ซอย
ขนมจีน)

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 4 เมตร ยาว 
205 เมตร

       500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

149 โครงการวางทอ
ระบายน้ํารอบหมูบาน
 หมูที่ 9

เพื่อวางทอระบายน้ํา
ในหมูบาน

หมูที่ 9 บานบะ
เจริญ

       500,000 จํานวนรอยละ
ปญหาน้ําทวมขัง
ลดลง

ทําใหลดปญหาน้ํา
ทวมขัง

 กองชาง

150 ตอเติมศาลา

ประชาคมพรอม

ระบบไฟฟา ระบบ

น้ํา และอุปกรณ

ตาง ๆ

เพื่อตอเติมศาลา

ประชาคม

หมูที่ ๙ บานบะ

เจริญ

        350,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีสถานที่

จัดกิจกรรม

ประชาชนไดรับมี

พื้นที่จัดกิจกรรม

ตางๆ

กองชาง

151 กอสรางถนนดิน

ลูกรัง หมูที่ 9

เพื่อกอสรางถนนดิน

ลูกรัง 5x3,000 ม.

กอสรางถนนดิน

ลูกรัง หมูที่ 9

        500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

152 โครงการทําปาย
บานเลขที่ทุก
ครัวเรือน 125 
ครัวเรือน หมูที่ 9

เพื่อจัดทําปาย
บานเลขที่ ใหสะดวก
ตอการสื่อสาร ใหเดน
สงา และสวยงาม

หมูที่ 9 บานบะ
เจริญ

      125,000 รอยละความพึง
พอใจของของ
นักเรียน ผูปกครอง 
 และบุคคลากรใน 
ศพด.

ประชาชนและ
บุคคลทั่วไป ไดรูจัก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองชาง

หนาที่ 116



หนาที่ 117

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

153 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กสองขาง
ทางรอบหมูบาน หมูที่
 9

เพื่อกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กรอบ
หมูบาน สองขางทาง

หมูที่ 9 บานบะ
เจริญ

       500,000          500,000        500,000 จํานวนรอยละ
ปญหาน้ําทวมขัง
ลดลง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกชวย
ปองกันน้ําทวมขัง

กองชาง

154 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อซอมแซมถนน

ลูกรัง

หมูที่ 10 บาน

คลองคันฉอ

      100,000      100,000       100,000         100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

155 ซอมแซมเสียงตามสาย เพื่อซอมแซมเสียง
ตามสาย

หมูที่ ๑๐ บาน
คลองคันฉอ

       250,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนไดรับ
ขาวสารทั่วถึง

ประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสารอยาง
ทั่วถึง

กองชาง

156 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ 10 บาน

คลองคันฉอ

     350,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

157 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 10

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เสน บานนายพรเทพ 
(ตอจากจุดเดิม)

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 4 เมตร ยาว 
225 เมตร

       500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 117



หนาที่ 118

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

158 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟล
ติก หมูที่ 10

เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟล
ติก

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนคอนกรีตดวย
แอสฟลติกขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว
 350 เมตร

       500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

159 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 ซอยหลังวัด ถึงหนา

โรงเรียนคลองคันฉอ

หมูที่ 10 บาน

คลองคันฉอ

     500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

160 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ 10 บาน

คลองคันฉอ

      350,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

161 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 ซอยขางโรงเรียน

ไปหนองอีดวง

หมูที่ 10 บาน

คลองคันฉอ

      500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

162 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ 10 บาน

คลองคันฉอ 

(บานนายเสวย-

นางจํานง)

        350,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 118



หนาที่ 119

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

163 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 ซอยบานนางรัชรี 

ทองอาด 4x350 ม.

หมูที่ 10 บาน

คลองคันฉอ

        840,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

164 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 ซอยบานนาง

เฟองฟา แสงสี 

พรอมถนนดินลูกรัง 

 4x160 ม.

หมูที่ 10 บาน

คลองคันฉอ

      400,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

165 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 ซอยบานนายสุนีย 

สอนหมื่น กลุม

หนองอีดวง 4x240

 ม.

หมูที่ 10 บาน

คลองคันฉอ

      600,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

166 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 ซอยบานนายอุทัย 

ทองเสนหถึงบาน

นางทองเชื่อม ทอง

แสง 4x500 ม.

หมูที่ 10 บาน

คลองคันฉอ

   1,200,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 119



หนาที่ 120

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

167 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อซอมแซมถนน

ลูกรัง

หมูที่ 11 บาน

โคกสําราญ

      100,000      250,000       100,000         100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

168 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง

เพื่อปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมูที่ 11

หมูที่ 11 บาน
โคกสําราญ

       250,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

169 โครงการปรับปรุง     
 ถนนลูกรัง หมูที่ 11

เพื่อปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมูที่ 11 ซอย
เอื้อมิตร

เพื่อปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมูที่ 11 
ขนาดกวาง 5 
เมตร ยาว 250 
เมตร

       350,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

170 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 11

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมวางทอระบาย
น้ํา หมูที่ 11 บาน
โคกสําราญ ซอยเอื้อ
มิตร (ตอจากจุดเดิม)

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 
 4 เมตร ยาว 
145 เมตรพรอม
วางทอระบายน้ํา

400,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

171 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 11

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมวางทอระบาย
น้ํา ซอยเอื้อมิตร (ตอ
จากจุดเดิม)

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 4 เมตร ยาว 
145 เมตร

       400,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 120



หนาที่ 121

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

172 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 ซอยบานนายสุผล 

4x200 ม.

หมูที่ 11 บาน

โคกสําราญ

      480,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

173 โครงการกอสราง
ถนนดินลูกรัง หมูที่ 
11

เพื่อกอสรางถนนดิน
ลูกรัง 4x250 ม.

หมูที่ 11 บาน
โคกสําราญ

       600,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

174 วางทอระบายน้ํา เพื่อวางทอระบายน้ํา
ในหมูบาน

หมูที่ ๑๑ บาน
โคกสําราญ

         250,000 จํานวนรอยละ
ปญหาน้ําทวมขัง
ลดลง

ชวยปองกันปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

175 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 คุมบานนอย บาน

นายสมพงษ สวัสดี 

ถึงบานนางบุญชวย 

กุดไธสง  4x180 ม.

หมูที่ 11 บาน

โคกสําราญ

        450,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

176 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 ซอยบานนายสม

บุญ อ่ําศรี 4x180 

ม.

หมูที่ 11 บาน

โคกสําราญ

        450,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 121



หนาที่ 122

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

177 โครงการกอสราง
ถนนดินลูกรัง พรอม
วางทอระบายน้ําหมูที่
 11

เพือกอสรางถนนดิน
ลูกรัง พรอมวางทอ
ระบายน้ํา เสนขาง 
สนง.ปศุสัตว ไปถึง
สํานักสงฆ 4x1,500
 ม.

หมูที่ 11 บาน
โคกสําราญ

         500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

178 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อซอมแซมถนน

ลูกรัง

หมูที่ 12 บาน

ทุงหินโคน

      100,000      100,000       100,000         100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

179 ซอมแซมเสียงตามสาย เพื่อซอมแซมเสียง
ตามสาย

หมูที่ ๑๒ บานทุง
หินโคน

       250,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนไดรับ
ขาวสารทั่วถึง

ประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสารอยาง
ทั่วถึง

กองชาง

180 ตอเติม ซอมแซม

ศาลาประชาคม

หมูบาน

เพื่อตอเติม 

ซอมแซมศาลา

ประชาคมหมูบาน

หมูที่ ๑๒ บาน

ทุงหินโคน

      350,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีสถานที่

จัดกิจกรรม

ประชาชนไดรับมี

พื้นที่จัดกิจกรรม

ตางๆ

กองชาง

181 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยาง หมูที่ 12

เพื่อปรับปรุง
ถนนลาดยาง ชวงหลัง
โรงเรียนทุงหินโคน 
ไปบานปากลวย

ปรับปรุงถนน ลาด
ยาง หมูที่ 12

500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจร ไปมา

กองชาง

182 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 12

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เสนซอยบานนายอรุณ
 เห็มสนาน

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 4 เมตร ยาว 
130 เมตร

       300,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 122



หนาที่ 123

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

183 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 12

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เสนซอยบานนายอรุณ
 เห็มสนาน

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 4 เมตร ยาว 
130 เมตร

       300,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

184 โครงการกอสราง
สนามฟุตบอล  หมูที่ 
12  บานทุงหินโคน

เพื่อกอสรางสนาม
ฟุตบอล      หมูที่ 12
 บานทุงหินโคน

กอสรางสนาม
ฟุตบอล  หมูที่ 12
 บานทุงหินโคน 
ขนาดกวาง 49 
เมตร ยาว 90 
เมตร

400,000 400,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีสถานที่
ออกกําลังกาย

ประชาชนมีพื้นที่ใน
การออกกําลังกาย

กองชาง

185 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก          หมูที่ ๑2

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีต              
เสริมเหล็ก เขาสนาม
กีฬา             หมูที่ 
12 บานทุงหินโคน

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง  
           5 เมตร 
ยาว 171 เมตร

500,000 500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

186 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 12

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหลังวัดทุงหินโคน

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 4 เมตร ยาว 
225 เมตร

       500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

187 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ ๑2

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีต เสริมเหล็ก 
หมูที่ 12 ซอยบาน
นายสาคร ไปบาน
นายดอน

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง  
    3 เมตร ยาว 
130  เมตร

300,000 300,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 123



หนาที่ 124

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

188 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก          หมูที่ ๑2

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีต              
เสริมเหล็ก หมูที่ 12 
ซอยบานนายอดุลย

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง  
           4 เมตร 
ยาว 225  เมตร

500,000 500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

189 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต หมูที่ 
12

หนาบาน สมาชิก 
อบต. นายอรุณ

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  ขนาดกวาง
 4 เมตร ยาว 
130 เมตร

       300,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจร ไปมา

กองชาง

190 วางทอระบายน้ํา เพื่อวางทอระบายน้ํา
 จากแยกโรงเรียน ถึง
บานครูอี๊ด

หมูที่ ๑๒ บานทุง
หินโคน

       500,000 จํานวนรอยละ
ปญหาน้ําทวมขัง
ลดลง

ชวยปองกันปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

191 ขุดลอกคลอง เพื่อขุดลอกคลอง หมูที่ ๑๒ บานทุง
หินโคน

       500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค-บริโภค เพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใช
ในการอุปโค-บริโค 
และการเกษตร

กองชาง

192 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 12

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เสนซอยบานนาย
อดุลย มิสา 4x320 
ม.

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 4 เมตร ยาว 
320 เมตร

       800,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

193 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมศาลา
เอนกประสงค หมูที่ 
12

เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมศาลา
เอนกประสงค กลุม
ปากลวย)

หมูที่ ๑๒ บานทุง
หินโคน

         300,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรม

ประชาชนมีพื้นที่จัด
งานหรือกิจกรรม

กองชาง

หนาที่ 124



หนาที่ 125

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

194 โครงการกอสราง
คอนกรีต หมูที่ 12

เพื่อกอสรางคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานปา
กลวยไปบานพรานบุญ

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 4 เมตร ยาว 
220 เมตร

         500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจร ไปมา

กองชาง

195 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 12

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เสนซอยบานนายเดช
 ถึงบานนายคําพา 
4x400 ม.

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 4 เมตร ยาว 
320 เมตร

         900,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

196 โครงการกอสราง
ถนนแอสฟสติก หมูที่
 12

เพื่อกอสรางถนน
แอสฟสติกบานนาย
คําพา มุขวัฒน ถึง
บานนายพรมมา ธนะ
สินธ

กอสรางถนนแอส
ฟสติกบานนายคํา
พา มุขวัฒน ถึง
บานนายพรมมา 
ธนะสินธ

       500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

197 โครงการกอสราง
ถนนแอสฟสติก หมูที่
 12

เพื่อกอสรางถนน
แอสฟสติก เสนกลาง
หมูบาน 4x600 ม.

กอสรางถนนแอส
ฟสติก เสนกลาง
หมูบาน 4x600 ม.

       960,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

198 จัดทําเตาเผาขยะใน
ชุมชน

เพื่อจัดทําเตาเผาขยะ
ในชุมชน

หมูที่ ๑๒ บานทุง
หินโคน

       250,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีที่เผา
ขยะในชุมชน

ประชาชนมีที่เผา
ขยะในชุมชน

กองชาง

199 ซอมแซมถนนลูกรัง

หมูที่ 13 บานวังตีอก

เพื่อซอมแซมถนน

ลูกรัง

เพื่อซอมแซม

ถนนลูกรัง

      100,000      100,000       100,000         100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 125



หนาที่ 126

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

200 โครงการวางทอ 
ระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 13

เพื่อวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 13 บานวังตีอก

วางทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 13 
ยาว 570 เมตร

500,000 จํานวนรอยละ
ปญหาน้ําทวมขัง
ลดลง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ชวยปองกันน้ําทวม
ขัง

กองชาง

201 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํารอบหมูบาน
 หมูที่ 13

เพื่อกอสรางราง
ระบายน้ํารอบหมูบาน

หมูที่ ๑๓ บานวัง
ตีอก

       500,000 จํานวนรอยละ
ปญหาน้ําทวมขัง
ลดลง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกชวย
ปองกันน้ําทวมขัง

กองชาง

202 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟล
ติก หมูที่ 13

เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟล
ติก

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนคอนกรีตดวย
แอสฟลติกขนาด
กวาง 5 เมตร ยาว
 280 เมตร

       500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

203 โครงการกอสรางทอ
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก (บล็อกคอน
เวริ์ส)  หมูที1่3

เพื่อกอสรางทอ
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก (บล็อกคอน
เวิสร) กลุมคลองชาง

หมูที่ 13 บานวัง

ตีอก

       500,000 จํานวนรอยละ
ปญหาการระบายน้ํา
และน้ําทวมขังลดลง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกชวย
ปองกัน น้ําทวมขัง

กองชาง

204 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ 13 บานวัง

ตีอก (บานนาย

ทองคํา)

     500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 126



หนาที่ 127

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

205 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูที่ ๑๓

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีต เสริมเหล็ก 
หมูที่ ๑๓ เสนบาน
นายทวี จากศรี

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 ๔ เมตร ยาว 
๒๒๕  เมตร

500,000 500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

206 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูที่ ๑๓

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ ๑๓ เสนบาน
นายแดง รอดกร

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 ๔ เมตร ยาว 
๒๒๕  เมตร

500,000 500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

207 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก          หมูที่ ๑๓

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีต เสริมเหล็ก 
หมูที่ ๑๓ เสนบาน
นายมงคล อิ่มเจริญ

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 
 ๕ เมตร ยาว 
๑๗๑  เมตร

500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

208 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก          หมูที่ ๑๓

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีต   เสริมเหล็ก
 หมูที่ ๑๓ เสนบาน
นายทองคํา 
โพนทะนา (ตอจาก
เสนเดิม)

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 ๔ เมตร ยาว 
๒๒๕  เมตร

500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

209 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูที่ ๑๓

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ ๑๓ ซอยบาน
นายจํานงค ธงชัย

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 
 ๔ เมตร ยาว 
๒๒๕  เมตร

500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 127



หนาที่ 128

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

210 โครงการปรับปรุง 
ซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ดวยแอสฟสติก หมูที่
 ๑๓

เพื่อปรับปรุง 
ซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ดวย แอสฟสติก หมูที่
 ๑๓ เสนบานวังตีอก
ไปกลุมคลองยาว

ปรับปรุง 
ซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กดวยแอสฟส
ติก ขนาดกวาง  4
 เมตร ยาว 350 
เมตร

500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

211 ปรับปรุงซอมแซม
เสียงตามสาย

เพื่อปรับปรุงซอมแซม
เสียงตามสาย กลุม
คลองชาง

หมูที่ ๑๓ บานตีอก        100,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนไดรับ
ขาวสารทั่วถึง

ประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสารอยาง
ทั่วถึง

กองชาง

212 โครงการซอมแซม    
 ถนนลูกรัง หมูที่ 13

เพื่อซอมแซมถนน
ลูกรัง ซอยบานนาย
มงคลอิ่มเจริญ

หมูที่ 13 บานวัง
ตีอก

       300,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

213 วางทอระบายน้ํา เพื่อวางทอระบายน้ํา
ในหมูบาน

หมูที่ ๑๓ บานตีอก        400,000 จํานวนรอยละปญหาน้ํ ชวยปองกันปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

214 โครงการกอสราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 13

เพื่อกอสรางคอนกรีต
เสริมเหล็ก เสนฟารม
แพะ 4x300 ม.

กอสรางคอนกรีต
เสริมเหล็ก เสน
ฟารมแพะ 
4x300 ม.

       700,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจร ไปมา

กองชาง

215 โครงการกอสราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 13

เพื่อกอสรางคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานนาย
มงคล อิ่มเจริญ 
5x500 ม.

กอสรางคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
5x500 ม.

    1,500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจร ไปมา

กองชาง

216 โครงการกอสรางหู
ชาง หมูที่ 13

เพื่อกอสรางหูชางทอ
เชื่อมคลองชาง

หมูที่ 13 บานวัง
ตีอก

         350,000 จํานวนรอยละ
ปญหาการระบายน้ํา
ลดลง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกชวย
ปองกันน้ําทวมขัง

กองชาง

หนาที่ 128



หนาที่ 129

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

217 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ 13 บานวัง

ตีอก (บานนาย

เสรี-บานนาง

อําไพ)

        500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

218 โครงการขยายเขต

สัญญาณอินเตอรเน็ต

เพื่อขยายเขต

สัญญาณอินเตอรเน็ต

หมูที่ 13 บานวัง

ตีอก

      100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี

สัญญาณ

อินเตอรเน็ต 

ครอบคลุม ทั่วถึง

ประชาชนมี

สัญญาณ

อินเตอรเน็ต 

ครอบคลุม ทั่วถึง

กองชาง

219 โครงการวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 
1.00 ม. จํานวน 18
 ทอน

เพื่อวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 1.00 ม. 
จํานวน 18 ทอน

หมูที่ ๑๔ บาน

คลองมะละกอ

       150,000 จํานวนรอยละ
ปญหาน้ําทวมขัง
ลดลง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกชวย
ปองกันน้ําทวมขัง

กองชาง

220 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อซอมแซมถนน

ลูกรัง

หมูที่ ๑๔ บาน

คลองมะละกอ

      200,000      100,000       100,000         100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

221 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟล
ติก หมูที่ 14

เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟล
ติก

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนคอนกรีตดวย
แอสฟลติกขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว
 350 เมตร

       500,000          500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 129



หนาที่ 130

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

222 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟล
ติก หมูที่ 14

เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟล
ติก กลุมคลอง
มะละกอเหนือ ไปหมู
ที่ 14

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนคอนกรีตดวย
แอสฟลติก

       500,000        500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

223 ซอมแซม และ

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ ๑๔ บาน

คลองมะละกอ

     500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

224 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟล
ติก หมูที่ 14

เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟล
ติก ระหวางหมูที่ 
14-หมูที่ 18

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนคอนกรีตดวย
แอสฟลติกขนาด

       500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

225 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก      หมูที่ 14

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เสนบาน นายพิศาล 
จุระกัน

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง  
  4 เมตร ยาว 
230 เมตร (ไมมี
ไหลทาง)

       500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

226 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ ๑๔ บาน

คลองมะละกอ

        500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 130



หนาที่ 131

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

227 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 หมูที่ 14

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 ซอยบานนายบุญ

ลือ จุระกัน

หมูที่ ๑๔ บาน

คลองมะละกอ

        500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

228 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อซอมแซมถนน

ลูกรัง

หมูที่ ๑๕ บาน

เนินไทร

      100,000      100,000       200,000         100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

229 โครงการวางทอ
ระบายน้ํา หมูที่ 15

เพื่อวางทอระบายน้ํา
 ขนาดกวาง 60 ซม.
 9 ทอน บริเวณหนา
บาน  นางสมศรี เดช
ดวง

หมูที่ 15 บานเนิน
ไทร

         80,000 จํานวนรอยละ
ปญหาน้ําทวมขัง
ลดลง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกชวย
ปองกันน้ําทวมขัง

กองชาง

230 กอสรางถนนดินลูกรัง เพื่อกอสรางถนนดิน

ลูกรัง

หมูที่ ๑๕ บาน

เนินไทร

     350,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

231 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 15

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยขางโรงเรียน 
(เสนเชื่อมตอจากจุด
เดิม) พรอมวางทอ
ระบายน้ํา

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 5 เมตร ยาว 
178 เมตร

       500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 131



หนาที่ 132

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

232 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 หมูที่ 15

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เสนขางโรงเรียน   

5x170 ม.

หมูที่ ๑๕ บาน

เนินไทร

      500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

233 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ ๑๕ บาน

เนินไทร (บาน

นายจรูญ-นาง

สังวาร)

     500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

234 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 หมูที่ 15

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เสนหลังโรงเรียน  

4x400 ม.

หมูที่ ๑๕ บาน

เนินไทร

      960,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

235 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 หมูที่ 15

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เสนขางโรงเรียน  

5x400 ม. เสนไป

เนินงิ้ว

หมูที่ ๑๕ บาน

เนินไทร

   1,200,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

236 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 หมูที่ 15

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 หนองตาติ่ง 

4x500 ม.

หมูที่ ๑๕ บาน

เนินไทร

   1,200,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 132



หนาที่ 133

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

237 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมศาลา
เอนกประสงค หมูที่ 
15

เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมศาลา
เอนกประสงค ขอบ
สระประปาขาง
โรงเรียน

หมูที่ 15 บานเนิน
ไทร

       500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรม

ประชาชนมีพื้นที่จัด
งานหรือกิจกรรม

กองชาง

238 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อซอมแซมถนน

ลูกรัง

หมูที่ ๑๖ บาน

คลองจานนอย

      100,000      200,000       100,000         200,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

239 ขยายไหลทางลูกรัง

ถนนลาดยาง

เพื่อขยายไหลทาง

ถนนลูกรัง

หมูที่ ๑๖ บาน

คลองจานนอย

      200,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

240 โครงการกอสราง
สนามกีฬาเซปก
ตะกรอหมูที่ 16

เพื่อกอสรางสนาม
กีฬาซปกตะกรอ หมูที่
 16  บานคลองจาน
นอย

กอสรางสนามกีฬา
เซปกตะกรอ 
ขนาดกวาง 12 
เมตร ยาว 20 
เมตร หนา 10 ซม.

150,000 150,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีสถานที่
ออกกําลังกาย

ประชาชนมีพื้นที่ใน
การออกกําลังกาย

กองชาง

241 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก          หมูที่ ๑๖

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีต  เสริมเหล็ก
 หมูที่ ๑๖ บานคลอง
จานนอย ซอยหนาวัด
 (ตอจากจุดเดิม)

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
4 เมตร ยาว ๒๒๕
 เมตร

500,000 500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 133



หนาที่ 134

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

242 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก          หมูที่ ๑๖

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีต  เสริมเหล็ก
 หมูที่ ๑๖ บานคลอง
จานนอย ซอยบาน
ผูใหญใหญ

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 
 4 เมตร ยาว 
๒๒๕ เมตร

500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

243 โครงการขยายไหล
ทางถนนลาดยาง หมู
ที่ 16

เพื่อขยายไหลทาง
ถนนลาดยาง หมูที่ 
16 บานคลองจาน
นอย

หมูที่ 16 บาน
คลองจานนอย

500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

244 โครงการขยาย         
 ถนนดิน หมูที่ 16

เพื่อขยายถนนดิน  
หมูที่ 16 บานคลอง
จานนอย (ซอยบาน
ผูใหญใหญ)

หมูที่ 16  บาน
คลองจานนอย

500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

245 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ ๑๖ บาน

คลองจานนอย

(ซอยนาเจริญ)

     350,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

246 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟล
ติก หมูที่ 16

เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟล
ติก

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนคอนกรีตดวย
แอสฟลติกขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว
 350 เมตร

       500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 134



หนาที่ 135

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

247 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก          หมูที่ ๑๖

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีต เสริมเหล็ก 
หมูที่ ๑๖ บานคลอง
จานนอย ซอยนา
เจริญ (ตอจากเสนเดิม)

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 
 4 เมตร ยาว 
๒๒๕ เมตร

       500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

248 โครงการปรับปรุง 
ซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ดวย แอสฟสติก หมูที่
 16

เพื่อปรับปรุง 
ซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ดวย แอสฟสติก หมูที่
 16 ซอยนาเจริญ

ปรับปรุง 
ซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กดวย แอสฟส
ติก ซอยนาเจริญ

500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

249 โครงการปรับปรุง 
ซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ดวย แอสฟสติก หมูที่
 16

เพื่อปรับปรุง 
ซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ดวย แอสฟสติก ซอย
วัด 460 เมตร

ปรับปรุง 
ซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กดวย แอสฟส
ติก

800,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

250 ซอมแซมถนนลูกรัง

พรอมวางทอระบาย

น้ํา

เพื่อซอมแซมถนน

ลูกรังพรอมวางทอ

ระบายน้ํา

หมูที่ ๑๖ บาน

คลองจานนอย

      200,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

251 ซอมแซม ตอเติม 

ศาลาประชาคม

หมูบาน

เพื่อซอมแซมตอเติม

 ศาลาประชาคม

หมูบาน

หมูที่ ๑๖ บาน

คลองจานนอย

      300,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีพื้นที่

จัดกิจกรรม

ประชาชนมีพื้นที่

ในการจัดกิจกรรม

ตางๆ

กองชาง

หนาที่ 135



หนาที่ 136

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

252 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ ๑๖ บาน

คลองจานนอย 

(ซอยบานผูใหญ

ใหญ)

      400,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

253 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 ซอยบานนายคํามี 

 4x200 ม.

หมูที่ ๑๖ บาน

คลองจานนอย

      500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

254 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 ซอยเนินน้ําใส 

4x260 ม.

หมูที่ ๑๖ บาน

คลองจานนอย

      700,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

255 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ ๑๖ บาน

คลองจานนอย 

(ซอยวัด)

        500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

256 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อซอมแซมถนน

ลูกรัง

หมูที่ ๑๗ บาน       100,000      100,000       100,000         100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 136



หนาที่ 137

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

257 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ ๑๗ บาน

เนินสะอาด (เนิน

สะอาด-น้ําซับ)

      500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

258 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ ๑๗ บาน

เนินสะอาด 

(คลองคันฉอกลาง)

     400,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

259 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 17

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีต เสริมเหล็ก 
หมูที่ 17 บานเนิน
สะอาด เสนคลองคัน
ฉอกลาง (ตอจากเสน
เดิม)

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง  
    4 เมตร ยาว 
๒๒๕ เมตร

500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

260 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ ๑๗ บาน

เนินสะอาด (เนิน

เขาดิน)

     500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 137



หนาที่ 138

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

261 โครงการปรับปรุง 
ซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ดวย แอสฟสติก หมูที่
 17

เพื่อปรับปรุง 
ซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ดวย แอสฟสติก หมูที่
 17 (เสนบานเนิน
เขาดิน)

ปรับปรุง 
ซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กดวย แอสฟส
ติก ขนาดกวาง    
  4 เมตร ยาว 
350 เมตร

500,000 500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

262 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 17

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 17 บานเนิน
สะอาด เสนคลองคัน
ฉอกลาง (ตอจากเสน
เดิม)

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
4 เมตร ยาว ๒๒๕
 เมตร

500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

263 โครงการปรับปรุง 
ซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ดวย แอสฟสติก หมูที่
 17

เพื่อปรับปรุง 
ซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ดวย แอสฟสติก หมูที่
 17 (เสนบานเนินเขา

เหนียวนอย)

ปรับปรุง 
ซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กดวย แอสฟส
ติก ขนาดกวาง  4
 เมตร ยาว 350 
เมตร

500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

264 กอสรางถนนดินลูกรัง เพื่อกอสรางถนนดิน

ลูกรัง

หมูที่ ๑๗ บาน

เนินสะอาด

      400,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 138



หนาที่ 139

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

265 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 วอยเนินสมบูรณ 

4x150 ม.

หมูที่ ๑๗ บาน

เนินสะอาด

        300,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

266 ตอเติม ซอมแซม

ศาลาประชาคม

หมูบาน

เพื่อตอเติม 

ซอมแซม ศาลา

ประชาคมหมูบาน

หมูที่ ๑๗ บาน

เนินสะอาด

        350,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีพื้นที่

จัดกิจกรรม

ประชาชนมีพื้นที่

ในการจัดกิจกรรม

ตางๆ

กองชาง

267 กอสรางลานกีฬา กอสรางลานกีฬา หมูที่ ๑๗ บาน

เนินสะอาด

      500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีพื้นที่

ในการออกกําลัง

กายและเลนกีฬา

ประชาชนมีพื้นที่

ในการออกกําลัง

กายและเลนกีฬา

กองการศึกษา

268 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อซอมแซมถนน

ลูกรัง

หมูที่ ๑๘ บาน

คลองมะละกอใต

      100,000      100,000       100,000         100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

269 กอสรางถนนลาดยาง เพื่อกอสราง

ถนนลาดยาง

หมูที่ ๑๘ บาน

คลองมะละกอใต 

(เชื่อมตอตําบล

วังทาชาง)

 10,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 139



หนาที่ 140

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

270 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 18

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เสนหลังวัดบานคลอง
มะละกอใต พรอม
วางทอระบายน้ํา

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 4 
เมตร ยาว 200 
เมตร

500,000       500,000       จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

271 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟล
ติก หมูที่ 18

เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟล
ติก

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนคอนกรีตดวย
แอสฟลติกขนาด
กวาง 4 เมตร

       500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

272 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ ๑๘ บาน

คลองมะละกอใต

     500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

273 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

รอบฝาย

หมูที่ ๑๘ บาน

คลองมะละกอใต

      500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

274 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 18

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รอบสวนนก หมูที่ 18
 บานคลองมะละกอใต

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 4 
เมตร ยาว 225 
เมตร

500,000       500,000         จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 140



หนาที่ 141

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

275 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 18

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เสนบาน นายละมอม
 สินธน

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 4 เมตร ยาว 
225 เมตร

       500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

276 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูที่ 18

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานนายประสงค-
บานนายวุฒิพงษ

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

       500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

277 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมวางทอ
ระบายน้ํา หมูที่ 18

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
พรอมวางทอระบาย
น้ํา บานนางอินทร 
4x300 ม.

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมวาง
ทอระบายน้ํา 
4x300 ม.

       720,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

278 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมวางทอ
ระบายน้ํา หมูที่ 18

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เสนบานนายธนดล-
บานนายสุบิน พรอม
วางทอระบายน้ํา 
4x500 ม.

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมวาง
ทอระบายน้ํา 
4x500 ม.

    1,200,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

279 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศนสวน
นกบานคลอง
มะละกอใต หมูที่ 18

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน
ใหมีความสวยงาม
เหมาะสม สามารถ
รองรับนักทองเที่ยว 
รวมทั้งบุคคลอื่นๆ ที่
สนใจ

หมูที่ 18 บาน
คลองมะละกอใต

    1,500,000 จํานวนรอยละ
นักทองเที่ยวและ
ประชาชนที่สนใจ
มากขึ้น

นักทองเที่ยวและ
ประชาชนมีสถานที่
พักผอนที่

สะดวกสบายและมี

มาตรฐาน

กอง
การศึกษาฯ

หนาที่ 141



หนาที่ 142

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

280 กอสราง ซอมแซม 

ถนนดิน พรอมวาง

ทอระบายน้ํา

เพื่อกอสราง 

ซอมแซม ถนนดิน 

พรอมวางทอระบาย

น้ํา หนาบานผูใหญ 

ถึงหมูที่ 19

หมูที่ 18 บาน
คลองมะละกอใต

        250,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

281 โครงการซอมแซม
ถนนลูกรัง หมูที่ 18

เพื่อซอมแซมถนน
ลูกรัง ซอยบานนาย
ธนดล จิตรสุภาพ

หมูที่ ๑๘ บาน
คลองมะละกอใต

         300,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

282 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 หมูที่ 18

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 บานนายสมบัติ 

(หลังวัดคลอง

มะละกอ) 4x150 

ม.

หมูที่ ๑๘ บาน

คลองมะละกอใต

      360,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

283 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อซอมแซมถนน

ลูกรัง

หมูที่ ๑๙ บาน

หนองโสน

      150,000      100,000       100,000         100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนเกิด

ความปลอดภัยใน

การใชรถ

กองชาง

284 กอสรางหอกระจาย
ขาว

เพื่อกอสรางหอ
กระจายขาว

หมูที่ ๑๙ บาน
หนองโสน

       350,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสารอยาง
ทั่วถึง

ประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสารอยาง
ทั่วถึง

กองชาง

285 โครงการวางทอ
ระบายน้ํา หมูที่ 19

เพื่อวางทอระบายน้ํา
 ขนาดกวาง 60 ซม.
 6 ทอน เสนทางจาก
กลุมสี่แสนไปคลอง
หันแดง

หมูที่ 19 บาน
หนองโสน

         15,000 จํานวนรอยละ
ปญหาน้ําทวมขัง
ลดลง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกชวย
ปองกันน้ําทวมขัง

กองชาง

หนาที่ 142



หนาที่ 143

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

286 โครงการวางทอ  
ระบายน้ํา หมูที่ 19

เพื่อวางทอระบายน้ํา
 ขนาดกวาง 80 ซม. 
จํานวน 18 ทอน 
เสนทางจากหนองโสน
ไปกลุมสี่แสน

หมูที่ 19 บาน
หนองโสน

58,000 จํานวนรอยละ
ปญหาน้ําทวมขัง
ลดลง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ชวยปองกันน้ําทวม
ขัง

กองชาง

287 โครงการวางทอ
ระบายน้ํา หมูที่ 19

เพื่อวางทอระบายน้ํา
 ขนาดกวาง 80 ซม.
 18 ทอน เสนทาง
จากหนองโสนไปกลุม
สี่แสน

หมูที่ 19 บาน
หนองโสน

         58,000 จํานวนรอยละ
ปญหาน้ําทวมขัง
ลดลง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกชวย
ปองกันน้ําทวมขัง

กองชาง

288 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟล
ติก หมูที่ 19

เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวยแอสฟล
ติก

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนคอนกรีตดวย
แอสฟลติกขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว
 350 เมตร

       500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

289 โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 1๙

เพื่อขยายถนน
คอนกรีต เสริมเหล็ก 
หมูที่ 1๙  บานหนอง
โสน

ขยายถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง  
         ๒ เมตร 
ยาว ๔๐๐ เมตร

500,000 500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 143



หนาที่ 144

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

290 โครงการขยายไหล
ทางถนนลาดยาง หมู
ที่ 1๙

เพื่อขยายไหลทาง
ถนนลาดยาง หมูที่ 1
๙ บานหนองโสน

ขยายไหลทาง
ถนนลาดยาง หมูที่
 1๙ ขางละ ๑ 
เมตร เสนบาน
หนองโสนไปบาน
คลองจานนอย

500,000 500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

291 โครงการกอสรางทอ
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก (บล็อกคอน
เวิรส) หมูที่ 1๙

เพื่อกอสรางทอ
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก (บล็อกคอน
เวิรส) หมูที่ 1๙

หมูที่ 1๙ บาน
หนองโสน

500,000 500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

292 โครงการกอสรางลูวิ่ง
และรั้ว พรอมติดตั้ง
ไฟฟาสองสวาง  หมูที่
 19

เพื่อกอสรางลูวิ่งและ
รั้ว พรอมติดตั้งไฟฟา
สองสวาง

กอสรางลูวิ่งและรั้ว
 พรอมติดตั้งไฟฟา 
           สองสวาง
รอบคลองหนอง
โสน หมูที่ 19

500,000 500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีสถานที่
ออกกําลังกายมากขึ้น

ประชาชนมีสถานที่
ออกกําลังกาย

กองชาง

293 โครงการปรับปรุง 
ซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ดวยแอสฟสติก หมูที่
 1๙

เพื่อปรับปรุง 
ซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ดวย แอสฟสติก หมูที่
 1๙   (ตอจากเสน
เดิม)

ปรับปรุง 
ซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กดวย แอสฟส
ติก ขนาดกวาง  4
 เมตร ยาว 350 
เมตร

500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 144



หนาที่ 145

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

294 โครงการปรับปรุง 
ซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ดวย แอสฟสติก หมูที่
 1๙

เพื่อปรับปรุง 
ซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ดวย  แอสฟสติก หมู
ที่ 1๙  (ตอจากเสน
เดิม)

ปรับปรุง 
ซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กดวย แอสฟส
ติก ขนาดกวาง 4 
เมตร ยาว 350 
เมตร

500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

295 โครงการปรับปรุง
กอสรางถนนดวย
แอสฟลติก หมูที่ 19

เพื่อกอสรางดวยแอส
ฟลติก ภายในหมูบาน

หมูที่ ๑๙ บาน

หนองโสน

       500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

296 โครงการปรับปรุง
กอสรางถนนดวย
แอสฟลติก หมูที่ 19

เพื่อกอสรางดวยแอส
ฟลติก  เสนตอหมูที่ 
16 ระยะทาง 1.5 
กม.

หมูที่ ๑๙ บาน

หนองโสน

    8,000,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

297 วางทอระบายน้ํา เพื่อวางทอระบายน้ํา
ในหมูบาน

หมูที่ ๑๙ บาน
หนองโสน

         350,000 จํานวนรอยละน้ํา
ทวมขังลดลง

ชวยลดปญหาน้ํา
ทวมขัง

กองชาง

298 โครงการกอสราง
ศาลาเอนกประสงค

เพื่อกอสรางศาลา
เอนกประสงค

หมูที่ ๑๙ บาน
หนองโสน

         500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรม

ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมภายใน
หมูบาน

กองชาง

299 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมศาลา
เอนกประสงค

เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมศาลา
เอนกประสงค กลุม
หนองน้ําแดง

หมูที่ ๑๙ บาน
หนองโสน

         500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรม

ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมภายใน
หมูบาน

กองชาง

หนาที่ 145



หนาที่ 146

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

300 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูที่ 19

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมกลุมหนองน้ํา
แดง 3x230 ม.

หมูที่ ๑๙ บาน

หนองโสน

         800,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

301 โครงการปรับปรุง
กอสรางถนนดวย
แอสฟลติก หมูที่ 19

เพื่อกอสรางดวยแอส
ฟลติก  ซอยสี่แสน

หมูที่ ๑๙ บาน

หนองโสน

       8,000,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

302 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อซอมแซมถนน

ลูกรัง

หมูที่ ๑๙ บาน

หนองโสน

      500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

303 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อซอมแซมถนน

ลูกรัง

หมูที่ ๒๐ บาน

คลองอาง

      150,000      100,000       100,000         100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

304 กอสรางหอกระจาย
ขาว

เพื่อกอสรางหอ
กระจายขาว

หมูที่ ๒๐ บาน
คลองอาง

       350,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสารอยาง
ทั่วถึง

ประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสารอยาง
ทั่วถึง

กองชาง

305 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ ๒๐ บาน

คลองอาง

     400,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 146



หนาที่ 147

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

306 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 20

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เสนบานคลองอางไป
บานน้ําซับ

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง
 5 เมตร ยาว 
178 เมตร

       500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

307 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง หมูที่ 20

เพื่อกอสราง
ถนนลาดยาง เสนหมู
ที่ 20 ไปหมูที่ 1

เพื่อกอสราง
ถนนลาดยาง กวาง
 6 เมตร ยาว 5 
กิโลเมตร

  10,000,000   10,000,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

308 โครงการซอมแซม
ถนนลูกรัง หมูที่ ๒๐

เพื่อซอมแซมถนน
ลูกรัง             หมูที่
 ๒๐

หมูที่ ๒๐ บาน
คลองอาง

500,000 500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

309 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมศาลา
ประชาคม

เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมศาลา
ประชาคม

หมูที่ ๒๐ บาน
คลองอาง

       200,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรม

ประชาชนมีพื้นที่จัด
งานหรือกิจกรรม

กองชาง

310 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ ๒๐ บาน

คลองอาง

      500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

311 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 จากบานคลองอาง

ไป หมูที่ 16

หมูที่ ๒๐ บาน

คลองอาง

        500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 147



หนาที่ 148

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

312 กอสรางลานกีฬา

หมูบาน

เพื่อกอสรางลาน

กีฬาประจําหมูบาน

หมูที่ ๒๐ บาน

คลองอาง

        500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีพื้นที่

ในการออกกําลัง

กายและเลนกีฬา

ประชาชนมีพื้นที่

ในการออกกําลัง

กายและเลนกีฬา

กองการศึกษา

313 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ ๒๐ บาน

คลองอาง

        500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

314 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 20

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เสนหนองหางไปบาน
นายระเบียบ เนียม
เมืองปก 4x1,000 
เมตร

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

    2,400,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

315 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อซอมแซมถนน

ลูกรัง

หมูที่ ๒๑ บาน 

สารคาม

      150,000      150,000       150,000         100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

316 วางทอระบายน้ํา เพื่อวางทอระบายน้ํา
ในหมูบาน

หมูที่ ๒๑ บาน
สารคาม

       350,000 จํานวนรอยละน้ํา
ทวมขังลดลง

ชวยลดปญหาน้ํา
ทวมขัง

กองชาง

317 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง หมูที่ 21

เพื่อปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมูที่ 21 บาน
สารคาม

หมูที่ 21 บาน
สารคาม

       150,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจร ไปมา

กองชาง

หนาที่ 148



หนาที่ 149

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

318 โครงการถมสระน้ํา
เพื่อใชพื้นที่ หมูที่ 21

เพื่อถมสระน้ํา 
สําหรับใชเปนพื้นที่
ประกอบกิจกรรมอัน
เปนประโยชนของหมู
ที่ 21

หมูที่ 21 บาน
สารคาม

500,000 500,000 500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีพื้นที่
ประกอบกิจกรรมที่
เปนประโยชนมากขึ้น

ประชาชนมีพื้นที่
ประกอบกิจกรรมที่
เปนประโยชน

กองชาง

319 โครงการทําลาน
อเนกประสงค หมูที่ 
21

เพื่อใชเปนสถานที่
ประกอบกิจกรรมอัน
เปนประโยชนของหมู
ที่ 21

หมูที่ 21 บาน
สารคาม

       500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีพื้นที่
ประกอบกิจกรรมที่
เปนประโยชนมากขึ้น

ประชาชนมีพื้นที่
ประกอบกิจกรรมที่
เปนประโยชน

กองชาง

320 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ ๒๑

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ ๒๑ ซอยหลัง
บานผูใหญเกรียงไกร  
    มังสาลี

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง  
   ๔ เมตร ยาว 
๑๐๐ เมตร

250,000 250,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

321 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ ๒๑

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ ๒๑ ซอยบาน
นางประภัสสร บุญ
รัตน

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 
 ๔ เมตร ยาว 
๑๐๐ เมตร

250,000 250,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

322 โครงการกอสรางลาน
อเนกประสงค หมูที่ 
๒๑

เพื่อกอสรางลาน
อเนกประสงค หมูที่ 
๒๑ บานสารคาม

หมูที่ ๒๑ บาน
สารคาม

500,000 500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีพื้นที่
ประกอบกิจกรรม ที่
เปนประโยชน       
 มากขึ้น

ประชาชนมีพื้นที่
ประกอบกิจกรรมที่
เปนประโยชน

กองชาง

หนาที่ 149



หนาที่ 150

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

323 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ ๒๑

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ ๒๑  เสนกลุม
เมียสาว (ซอยสุขใจ)

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง  
   ๔ เมตร ยาว 
๒๒๕ เมตร

500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

324 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ ๒๑

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ ๒๑  1. ซอย
บานยายจุก 2. ซอย
หลังบานผูใหญ

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

325 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ ๒๑

โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ ๒๑ บาน
สารคาม

500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา

กองชาง

326 โครงการทําปาย/
ปายซอย บานเลขที่
ทุกครัวเรือน หมูที่ 21

เพื่อจัดทําปาย
บานเลขที่ ใหสะดวก
ตอการสื่อสาร ใหเดน
สงา และสวยงาม

หมูที่ ๒๑ บาน
สารคาม

         100,000 รอยละความพึง
พอใจของของ
นักเรียน ผูปกครอง 
 และบุคคลากรใน 
ศพด.

ประชาชนและ
บุคคลทั่วไป ไดรูจัก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองชาง

327 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมศาลา
ประชาคม หมูที่ 21

เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมศาลา
ประชาคมกลุมเนิน
ไพบูลย

หมูที่ 21 บาน
สารคาม

       400,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรม

ประชาชนมีพื้นที่จัด
งานหรือกิจกรรม

กองชาง

328 โครงการจัดซื้อยาง
มะตอยสําเร็จรูป 
บรรจุถุงละ 20 
กิโลกรัม และน้ํายา
รองพื้น

เพื่อจัดซื้อยางมะตอย
สําเร็จรูปและน้ํายา
รองพื้น

เพื่อใชสําหรับงาน
ซอมแซม ถนนที่
ชํารุดภายในตําบล

300,000        300,000        300,000          300,000        300,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดใช
ถนนที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

กองชาง

หนาที่ 150



หนาที่ 151

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

329 โครงการปรับปรุง ตอ
เติม ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

เพื่อจายเปนคา
กอสราง ปรับปรุง ตอ
เติม ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช
สอยศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 5 แหง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
 5 แหง

500,000        500,000        500,000          500,000        500,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
5 แหงไดรับการ
ปรับปรุงตอเติม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
มีมาตรฐานดาน
อาคารสถานที่ และ
ความปลอดภัย

กองการศึกษา

330 โครงการทําปายศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบาน
ทุงหินโคน

เพื่อประชาสัมพันธ 
ศพด.ดวยการตกแตง
ปายชื่อศพด.ใหเดน
สงา และสวยงาม

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานทุงหินโคน

         60,000 รอยละความพึง
พอใจของของ
นักเรียน ผูปกครอง 
 และบุคคลากรใน 
ศพด.

ประชาชนและ
บุคคลทั่วไป ไดรูจัก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

331 โครงการกอสรางอาง
ลางหนา แปรงฟน 
สําหรับเด็ก ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบานน้ําซับ
เจริญ

เพื่อสรางอนามัยที่ดี
ใหแกเด็ก ศพด มี
มาตรฐาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบานน้ําซับ
เจริญ

         75,000 รอยละที่แปรงฟน-
ลางหนาสําหรับเด็ก
เล็กที่กอสรางเสร็จ
เรียบรอย

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานน้ําซับมีที่แปรง
ฟน-ลางหนาสําหรับ
เด็กเล็กที่กอสราง
เสร็จเรียบรอย

กองการศึกษา

332 โครงการจัดทําบอรด
ประชาสัมพันธ ใหกับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบานน้ําซับ
เจริญ

เพื่อใชปาย
ประชาสัมพันธ
ขาวสาร ศพด. ติด
ประกาศตางๆ ตาม
ระเบียบ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบานน้ําซับ
เจริญ

         80,000 รอยละของ
ผูปกครองมีความพึง
พอใจในการติดปาย
ประชาสัมพันธ
ขาวสาร

บุคลากรและ
ผูปกครองไดรับ
ขาวสารจากปาย
ประชาสัมพันธ

กองการศึกษา

หนาที่ 151



หนาที่ 152

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

333 โครงการจัดทําบอรด
ประชาสัมพันธ ใหกับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบานเนินผาสุก

เพื่อใชปาย
ประชาสัมพันธ
ขาวสาร ศพด. ติด
ประกาศตางๆ ตาม
ระเบียบ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบานเนิน
ผาสุก

         80,000 จํานวนรอยละของ
ผูปกครองมีความพึง
พอใจในการติดปาย
ประชาสัมพันธ
ขาวสาร

บุคลากรและ
ผูปกครองไดรับ
ขาวสารจากปาย
ประชาสัมพันธ

กองการศึกษา

334 โครงการจัดทําบอรด
ประชาสัมพันธ ใหกับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานทุงหินโคน

เพื่อใชปาย
ประชาสัมพันธ
ขาวสาร ศพด. ติด
ประกาศตางๆ ตาม
ระเบียบ

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานทุงหินโคน

         80,000 จํานวนรอยละของ
ผูปกครองมีความพึง
พอใจในการติดปาย
ประชาสัมพันธ
ขาวสาร

บุคลากรและ
ผูปกครองไดรับ
ขาวสารจากปาย
ประชาสัมพันธ

กองการศึกษา

335 โครงการจัดทําบอรด
ประชาสัมพันธของ
องคการบริหารสวน
ตําบลสระขวัญ

เพื่อใชปาย
ประชาสัมพันธ
ขาวสาร  ติดประกาศ
ตางๆ ตามระเบียบ

บอรด
ประชาสัมพันธ
ขององคการ
บริหารสวนตําบล
สระขวัญ

         80,000 จํานวนรอยละของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจในการติดปาย
ประชาสัมพันธ
ขาวสาร

ประชาชนไดรับ
ขาวสารจากปาย
ประชาสัมพันธ

สํานักงานปลัด

336 โครงการทํากันสาด
และมุงลวด ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบาน
ทุงหินโคน

เพื่อใชกันสาดในการ
กันน้ําฝน มุงลวด ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานทุงหินโคน

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานทุงหินโคน

       150,000 รอยละกันสาดใน
การกันน้ําฝน มุง
ลวดที่มีการตอเติม
เปนไปดวยความ
เรียบรอย

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดมีกันสาดกันฝน
ในชวงฤดูฝน และ 
เหล็กดัดมุงลวดเพื่อ
กันแมลง

กองการศึกษา

หนาที่ 152



หนาที่ 153

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

337 โครงการตอเติม
อาคาร ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานใหมถาวร

เพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอย
ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานใหมถาวรให
เหมาะสมกับจํานวน
เด็กที่เพิ่มขึ้น

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานใหมถาวร

       170,000 จํานวนรอยละของ
บุคลากรใน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและ
ผูปกครองมีความพึง
พอใจและได
มาตรฐาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีพื้นที่ใชสอย
เพิ่มขึ้น เหมาะสม
กับจํานวนนักเรียนที่
เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

338 โครงการทํากันสาด 
และเหล็กดัดมุงลวด 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนบานเนินผาสุก

เพื่อใชกันสาดในการ
กันน้ําฝน เหล็กดัดมุง
ลวด  ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนบาน
เนินผาสุก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
 โรงเรียนบานเนิน
ผาสุก

       235,000 รอยละกันสาดใน
การกันน้ําฝน 
เหล็กดัดมุงลวดที่มี
การตอเติมเปนไป
ดวยความเรียบรอย

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดมีกันสาดกันฝน
ในชวงฤดูฝน และ 
เหล็กดัดมุงลวดเพื่อ
กันแมลง

กอง
การศึกษา/
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบาน
เนินผาสุก

339 โครงการตอเติม
อาคาร ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนบาน
น้ําซับเจริญ

เพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอย
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบานน้ําซับ
เจริญ ใหเหมาะสม
กับจํานวนเด็กที่
เพิ่มขึ้น

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบานน้ําซับ
เจริญ

       300,000 จํานวนรอยละของ
บุคลากรใน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและ
ผูปกครองมีความพึง
พอใจและได
มาตรฐาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีพื้นที่ใชสอย
เพิ่มขึ้น เหมาะสม
กับจํานวนนักเรียนที่
เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

340 โครงการปรับถมดิน
หลังอาคารสํานักงาน
 อบต.สระขวัญ

เพื่อปรับถมดินหลัง
อาคารสํานักงาน 
อบต.สระขวัญ

ปรับถมดินหลัง
อาคารสํานักงาน 
อบต.สระขวัญ

       500,000 รอยละพื้นที่ที่มีการ
ปรับถมดินแลวเสร็จ

พื้นที่หลังสํานักงาน
 อบต.สระขวัญ มี
ระดับที่เสมอกัน

กองชาง

341 โครงการกอสราง
หลังคาคลุมสนามฟุต
ซอล

เพื่อกอสรางหลังคา
คลุมสนามฟุตซอล

หลังคาคลุมสนาม
ฟุตซอล

    2,000,000 จํานวนรอยละของ
ประชาชนมีสถานที่
ออกกําลังกาย

มีสนามฟุตซอลที่ได
มาตรฐานเหมาะสม
กับการออกกําลังกาย

กองชาง
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หนาที่ 154

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

342 โครงการกอสราง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อกระจายบริการ
พัฒนาเด็กเล็กไปสู
ชุมชนอยางทั่วถึง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
 องคการบริหาร
สวนตําบลสระขวัญ

    2,500,000     2,500,000 รอยละอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กที่สราง
เปนไปดวยความ
เรียบรอย

เด็กในชุมชนไดรับ
การพัฒนาอยางทั่ง
ถึงถูกตอง และ
เหมาะสม ทั้งดาน
รางกาย อารมณ 
สังคม และสติปญญา

กองการศึกษา
 (งบอุดหนุน)

 กรม
สงเสริม/

อบต.สระขวัญ

343 โครงการทําปายศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบานน้ําซับ
เจริญ

เพื่อประชาสัมพันธ 
ศพด.ดวยการตกแตง
ปายชื่อศพด.ใหเดน
สงา และสวยงาม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบานน้ําซับ
เจริญ

         60,000 รอยละความพึง
พอใจของของ
นักเรียน ผูปกครอง 
 และบุคคลากรใน 
ศพด.

ประชาชนและ
บุคคลทั่วไป ไดรูจัก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

344 โครงการจัดทําบอรด
ประชาสัมพันธ ใหกับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบานคลอง
มะละกอ

เพื่อใชปาย
ประชาสัมพันธ
ขาวสาร ศพด. ติด
ประกาศตางๆ ตาม
ระเบียบ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบาน
คลองมะละกอ

         80,000 จํานวนรอยละของ
ผูปกครองมีความพึง
พอใจในการติดปาย
ประชาสัมพันธ
ขาวสาร

บุคลากรและ
ผูปกครองไดรับ
ขาวสารจากปาย
ประชาสัมพันธ

กองการศึกษา

345 โครงการจัดทําบอรด
ประชาสัมพันธ ใหกับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานใหมถาวร

เพื่อใชปาย
ประชาสัมพันธ
ขาวสาร ศพด. ติด
ประกาศตางๆ ตาม
ระเบียบ

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานใหมถาวร

         80,000 จํานวนรอยละของ
ผูปกครองมีความพึง
พอใจในการติดปาย
ประชาสัมพันธ
ขาวสาร

บุคลากรและ
ผูปกครองไดรับ
ขาวสารจากปาย
ประชาสัมพันธ

กองการศึกษา
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หนาที่ 155

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

346 โครงการทํากันสาด 
และเหล็กดัดมุงลวด 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบานคลอง
มะละกอ

เพื่อใชกันสาดในการ
กันน้ําฝน เหล็กดัดมุง
ลวด  ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนบาน
คลองมะละกอ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบาน
คลองมะละกอ

       235,000 รอยละกันสาดใน
การกันน้ําฝน 
เหล็กดัดมุงลวดที่มี
การตอเติมเปนไป
ดวยความเรียบรอย

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดมีกันสาดกันฝน
ในชวงฤดูฝน และ 
เหล็กดัดมุงลวดเพื่อ
กันแมลง

กองการศึกษา

347 โครงการกอสราง

ปรับปรุง ตอเติม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนบานน้ําซับ

เจริญ

เพื่อจายเปนกอสราง

 ปรับปรุง ตอเติม 

ศูนย พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อใชพื้นที่ใชสอย

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

และความปลอดภัย

ของเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กโรงเรียนบาน

น้ําซับเจริญ

500,000 500,000 500,000 คะแนนรอยละของ

มาตรฐานดาน

อาคารสถานที่และ

ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีมาตรฐาน

ดานอาคาร 

สถานที่และความ

ปลอดภัย

กองการศึกษา

348 โครงการกอสราง

ปรับปรุงตอเติม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนบานเนิน

ผาสุก

เพื่อจายเปนคา

กอสรางปรับปรุงตอ

เติมศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช

สอยศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กและความ

ปลอดภัยของเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กโรงเรียนบาน

น้ําซับเจริญ

500,000 500,000 คะแนนรอยละของ

มาตรฐานดาน

อาคารและสถานที่

และความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีมาตรฐาน

ดานอาคารสถานที่

และความปลอดภัย
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หนาที่ 156

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

349 โครงการกอสราง

ปรับปรุงเพิ่มเติม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนบานคลอง

มะละกอ

เพื่อจายเปนคา

กอสราง ปรับปรุงตอ

เติม ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช

สอยศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กและความ

ปลอดภัยของเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กโรงเรียนบาน

คลองมะละกอ

500,000 ๕00,00 คะแนนรอยละของ

มาตรฐานดาน

อาคารสถานที่และ

ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีมาตรฐาน

ดานอาคารสถานที่

 และความ

ปลอดภัย

กองการศึกษา

350 โครงการกอสราง

ปรับปรุงตอเติม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานทุงหินโคน

เพื่อจายเปนคา

กอสราง ปรับปรุง 

ตอเติม ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเพื่อเพิ่ม

พื้นที่ใชสอยศูนย

พัฒนาเด็กเล็กและ

ความปลอดภัยของ

เด็ก

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กบานทุงหินโคน

คะแนนรอยละของ

มาตรฐานดาน

อาคารสถานที่และ

ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 มีมาตรฐานดาน

อาคารสถานที่และ

ความปลอดภัย

กองการศึกษา

351 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน หมูที่ 3 บานแกง

สีเสียด(แกง

สีเสียด-หนอง

ปรือ)

      500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

352 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ 6 บานเนิน

ผาสุก

      400,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง
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หนาที่ 157

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

353 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ 7 บานใหม

ไพรวัลย(กลุม

บานใหมไพรวัลย)

      500,000      500,000         500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

354 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ 9 บานบะ

เจริญ (บานนางจิ

ราพร-บานนาย

มนตรี)

      300,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

355 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน หมูที่ 10 บาน

คลองคันฉอ

      300,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

356 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ 11 บาน

โคกสําราญ(ซอย

เอื้อมิตร)

      300,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

357 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 บานนางจวน แกเต

ชะ ถึงศูนยปฏิบัติ

ธรรม 4x260 ม.

หมูที่ 11 บาน

โคกสําราญ

      630,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 157



หนาที่ 158

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

358 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ 12 บาน

ทุงหินโคน

      500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

359 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 ซอยบานนายดับ 

ถึงพรานบุญ 

4x350 ม.

หมูที่ 12 บาน     
         ทุงหินโคน

      840,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

360 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ 13 บานวัง

ตีอก จํานวน ๒ 

จุด

      500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

361 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ ๑๕ บาน

เนินไทร (ซอย

กลุมเนินสะอาด)

      500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

362 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ ๑๖ บาน

คลองจานนอย

(ซอยวัด)

      400,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

หนาที่ 158



หนาที่ 159

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

363 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ ๑๘ บาน

คลองมะละกอใต

   2,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

364 โครงการกอสราง

สนามกีฬาฟุตบอล

หญาเทียมพรอม

อุปกรณ

เพื่อกอสรางสนาม

กีฬาหญาเทียม

พรอมอุปกรณ

อบต.สระขวัญ 

จํานวน 1 สนาม

5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีสถานที่

ออกกําลังกาย

ประชาชนมีสนาม

ฟุตบอลที่ได

มาตรฐานในการ

ออกําลังกายและ

แขงขันกีฬา

กอง

การศึกษา 

(งบอุดหนุน)

365 โครงการกอสราง

สนามฟุตซอล 

พรอมอุปกรณ

เพื่อกอสรางสนาม

ฟุตซอล พรอม

อุปกรณ

อบต.สระขวัญ

จํานวน ๒ สนาม

2,500,000 2,500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีสนาม

ฟุตซอลที่ได

มาตรฐานในการ

ออกําลังกายและ

แขงขันกีฬา

กองการศึกษา

366 โครงการรื้อถอน

อาคารสํานักงาน 

องคการบริหารสวน

ตําบลสระขวัญ

เพื่อรื้อถอนอาคาร

สํานักงาน องคการ

บริหารสวนตําบล

สระขวัญ

การรื้อถอน

อาคารสํานักงาน 

 อบต.สระขวัญ 

แลวเสร็จ

      100,000 จํานวนรอยละการ

รื้อถอนอาคาร

สํานักงานแลวเสร็จ

การรื้อถอนอาคาร

สํานักงานแลวเสร็จ

สํานักงาน

ปลัด

367 โครงการรื้อถอน

หอประชุม องคการ

บริหารสวนตําบล

สระขวัญ

เพื่อรื้อถอน

หอประชุม องคการ

บริหารสวนตําบล

สระขวัญ

การรื้อถอน

หอประชุม อบต.

สระขวัญ แลว

เสร็จ

      100,000 จํานวนรอยละการ

รื้อถอนหอประชุม

แลวเสร็จ

การรื้อถอน

หอประชุมแลวเสร็จ

สํานักงาน

ปลัด

หนาที่ 159



หนาที่ 160

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

368 โครงการรื้อถอนโรง

จอดรถ/โรงเก็บของ

องคการบริหารสวน

ตําบลสระขวัญ

รื้อถอนโรงจอดรถ/

โรงเก็บขององคการ

บริหารสวนตําบล

สระขวัญ

การรื้อถอนโรง

จอดรถ/โรงเก็บ

ของ อบต.สระ

ขวัญ แลวเสร็จ

      100,000 จํานวนรอยละการ

รื้อถอนโรงจอดรถ/

โรงเก็บของ แลว

เสร็จ

การรื้อถอนโรง

จอดรถ/โรงเก็บ

ของ แลวเสร็จ

สํานักงาน

ปลัด

369 โครงการกอสราง

อาคารหอประชุม 

อบต.สระขวัญ

เพื่อกอสรางอาคาร

หอประชุมของ 

อบต.สระขวัญ 

จํานวน 1 หลัง

อาคารหอประชุม

 ใชสําหรับ

จัดการประชุม 

และกิจกรรมตางๆ

   2,500,000    2,500,000 จํานวนรอยละการ

หอประชุมเปนไป

ดวยความเรียบรอย

การจัดประชุม

และการจัด

กิจกรรมตางๆ 

ของอบต.เปนไป

ดวยความเรียบรอย

สํานักงาน

ปลัด

370 โครงการคอนกรีต
เสริมเหล็ก รอบสระ
น้ํา อบต.สระขวัญ

 เพื่อเปนสถานที่ออก
กําลังกาย สําหรับ
ประชาชนในพื้นที่ 
อบต.สระขวัญ

คอนกรีตเสริม
เหล็ก รอบสระน้ํา
 อบต.สระขวัญ

       3,000,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนที่มาใช
บริการ

ประชาชนมีสถานที่
พักผอนที่
สะดวกสบายและมี
มาตรฐาน

สํานักงาน

ปลัด

371 โครงการกอสราง

สนามกีฬา อบต.

สระขวัญ

เพื่อกอสรางสนาม

กีฬาประจํา อบต.

สระขวัญ

สนามกีฬา เพื่อ

ออกกําลังกาย 

สําหรับประชาชน

 ของ อบต.สระ

ขวัญ

     1,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีสนาม

กีฬาไวออกกําลัง

กายและเลนกีฬา

ประชาชนมีสนาม

กีฬาไวออกกําลัง

กายและเลนกีฬา

สํานักงาน

ปลัด

372 โครงการกอสราง
โรงยิม สําหรับออก
กําลังกาย

เพื่อเปนสถานที่ออก
กําลังกาย สําหรับ
ประชาชน

โรงยิม เพื่อออก

กําลังกาย 

สําหรับประชาชน

 ของ อบต.สระ

ขวัญ

    3,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีสนาม

กีฬาไวออกกําลัง

กายและเลนกีฬา

ประชาชนมีสนาม

กีฬาไวออกกําลัง

กายและเลนกีฬา

สํานักงาน

ปลัด

หนาที่ 160



หนาที่ 161

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

373 โครงการกอสราง
ศูนยการเรียนรูชุมชน

เพื่อเปนศูนยการ
เรียนรูในชุมชน

เปนศูนยการ

เรียนรู สําหรับ

ประชาชนใน

ตําบลสระขวัญ 

และผูที่สนใจ

       1,500,000 จํานวนรอยละของ
ประชาชนที่มาใช
บริการ

ประชาชนในพื้นที่
และผูที่สนใจ มี
ศูนยการเรียนรูใน
ชุมชน

สํานักงาน

ปลัด

374 โครงการปรับถมดิน 
บริเวณที่
สาธารณประโยชน

เพื่อปรับถมดิน 
บริเวณที่
สาธารณประโยชน

ปรับถมดิน 
บริเวณที่
สาธารณประโยชน

       2,000,000 รอยละพื้นที่ที่มีการ
ปรับถมดินแลวเสร็จ

พื้นที่บริเวณที่
สาธารณประโยชน
ระดับที่เสมอกัน

สํานักงาน

ปลัด

375 โครงการกอสราง

อาคารเอนกประสงค

เพื่อจายเปนคา

กอสรางอาคาร

เอนกประสงค

ใชสําหรับเก็บ

ของและเก็บ

เอกสาร จํานวน 

๑ หลัง

1,500,000    1,500,000 จํานวนรอยละการ

จัดสรางอาคาร

เอนกประสงค

เปนไปดวยความ

เรียบรอย

มีอาคาร

เอนกประสงคใน

การเก็บของและ

เอกสาร

สํานักงาน

ปลัด

376 โครงการกอสราง

อาคารโรงจอดรถ

และหองเก็บวัสดุ

และอุปกรณ

เพื่อจายเปนคา

กอสรางอาคารโรง

จอดรถและหองเก็บ

วัสดุและอุปกรณ

เปนอาคารโรง

จอดรถและเก็บ

วัสดุและอุปกรณ

 จํานวน 1 หลัง

2,000,000    1,000,000 จํานวนรอยละการ

จัดสรางอาคารโรง

จอดรถเปนไปดวย

ความเรียบรอย

มีอาคารโรงจอด

รถและเก็บวัสดุ

และอุปกรณที่ดี

และมั่นคง

สํานักงาน

ปลัด

377 โครงการกอสราง

เสาธงชาติและ

ปรับปรุงภูมิทัศน

เพื่อจายเปนคา

กอสรางเสาธงชาติ

และปรับปรุงภูมิทัศน

กอสรางเสาธง

ชาติและ

ปรับปรุงภูมิทัศน

 จํานวน ๑ จุด

500,000 500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี

สถานที่พักผอน

มีเสาธงและที่

พักผอนหยอนใจ

ใหกับประชาชน

สํานักงาน

ปลัด

หนาที่ 161



หนาที่ 162

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

378 โครงการตอเติม

สํานักงาน อบต. 

สระขวัญ

เพื่อจายเปนคาตอ

เติมสํานักงาน อบต.

สระขวัญ

อาคารสํานักงาน

อบต.สระขวัญ

500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี

สถานที่บริการ

สะดวกมากขึ้น

มีพื้นที่เพียงพอตอ

การใหบริการ

ประชาชน

สํานักงาน

ปลัด

379 โครงการซอมแซม 

ปรับปรุงและ ตอ

เติมอาคาร อปพร.

เพื่อซอมแซมตอเติม

และปรับปรุงอาคาร

 อปพร.

อาคาร อปพร. 500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี

สถานที่บริการ

สะดวกมากขึ้น

เพื่อใหอาคาร

สามารถใชงานได

อยางมี

ประสิทธิภาพ

สํานักงาน

ปลัด

380 โครงการซอมแซม 

ปรับปรุงและ ตอ

เติมอาคารหอง

ประชุม

เพื่อซอมแซม 

ปรับปรุงและ ตอ

เติมอาคารหอง

ประชุม

อาคารหอง

ประชุม อบต. 

สระขวัญ

500,000 จํานวนรอยละ

อาคารมี

ประสิทธิภาพมาก

ขึ้น

เพื่อใหอาคาร

สามารถใชงานได

อยางมี

ประสิทธิภาพ

สํานักงาน

ปลัด

381 โครงการกอสราง

อาคารสํานักงานใหม

เพื่อจายเปนคา

กอสรางอาคาร

สํานักงานใหม

อาคารสํานักงาน

ใหม จํานวน ๑ 

หลัง

5,000,000 5,000,000 20,000,000 จํานวนรอยละ

อาคารสํานักงาน

ใหมเพิ่มขึ้น

อาคารสํานักงาน

ใหมของอบต. 

สะดวก นาอยูมาก

ขึ้น

สํานักงาน

ปลัดและ

กองชาง

382 กอสรางหองน้ํา

สาธารณะ

เพื่อจายเปนคา

กอสรางหองน้ํา

สาธารณะ

ในพื้นที่ อบต.

สระขวัญ

1,000,000        500,000 จํานวนรอยละ

กอสรางหองน้ํา

เพิ่มขึ้น

มีหองน้ํา

สาธารณะมากขึ้น

สํานักงาน

ปลัดและ

กองชาง

383 โครงการปรับปรุง

อาคารจอดรถ เปน

ศูนยผูสูงอายุ

เพื่อปรับปรุงอาคาร

จอดรถ เปนศูนย

ผูสูงอายุ

ศูนยผูสูงอายุ       500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมี

สถานที่บริการ

สะดวกมากขึ้น

เพื่อใหอาคาร

สามารถใชงานได

อยางมี

ประสิทธิภาพ

สํานักงาน

ปลัด

384 โครงการลอมรั้ว

รอบพื้นที่

สาธารณประโยชน 

แปลงทุงดาน

เพื่อสรางรั้วรอบที่
สาธารณประโยชน 
แปลงทุงดาน

รั้วรอบที่

สาธารณประโยชน

แปลงทุงดาน

    1,000,000        1,000,000     1,000,000 จํานวนรอยละผูบุก
รุกพื้นที่
สาธารณประโยชน
นอยลง

ลดจํานวนผูบุกรุก
พื้นที่
สาธารณประโยชน

กองชาง

หนาที่ 162



หนาที่ 163

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

385 ซอมแซมถนนลูกรัง 

 21 หมู

เพื่อซอมแซมถนน

ลูกรัง 21 หมู

พื้นที่เขต อบต.

สระขวัญทั้ง 21 

หมูบาน

   3,000,000      3,000,000    3,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจร

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

385 โครงการ ######## ######## ######## ######### 43,375,000 รวมทั้งสิ้น

หนาที่ 163



หนาที่ 154

แบบ ผ.๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔. เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสรางพื้นฐานการสงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการดานสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑. การคมนาคมสะดวก

     ๑. ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

              ๑ .4 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการขุดลอก
คลองน้ําซับ หมูที่ ๑

เพื่อขุดลอกคลองน้ํา
ซับ หมูที่ ๑

หมูที่ ๑ บานน้ําซับ 500,000 500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชในการ
อุปโภค-บริโภคและ

การเกษตร

ประชาชนมีน้ําสะอาดไวใชใน
การอุปโภค-บริโภค และ
การเกษตร

กองชาง

2 โครงการขุดลอกคลอง

 น้ําซับ หมูที่ 1

เพื่อขุดลอกคลอง  

(ติดกับตูตํารวจจราจร
 ถนน 359) หมูที่ 11

หมูที่ 1 บานน้ําซับ  500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําไวใช 
อุปโภค -บริโภค 

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใชในการ

อุปโภค-บริโภคและการเกษตร

 กองชาง

3 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมคลองสงน้ํา
ชลประทาน หมูที่ 2

เพื่อปรับปรุง ซอมแซม
 คลองสงน้ํา
ชลประทาน หมูที่ 2

หมูที่ 2 บานใหมถาวร 200,000 200,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชประโยชน

ประชาชนมีน้ําสะอาดใช
ประโยชน

กองชาง

4 ขุดสระน้ําที่
สาธารณะประโยชน 

(หนองหาง)

เพื่อขุดสระน้ํา หมูที่ ๒ บานใหม
ถาวร (หนองหาง)

      2,000,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา 
อุปโภค-บริโภคเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมีน้ําใชในการ 
อุปโภค-บริโภค

กองชาง

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานรับผิดชอบ

หนาที่ 154



หนาที่ 155

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานรับผิดชอบ

5 กอสรางฝายน้ําลน 
หมูที่ 3

เพื่อกอสรางฝายน้ํา
ลน

หมูที่ ๓ บานแกง
สีเสียด

        500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา 
อุปโภค-บริโภค
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภคบริโภคและการเกษตร

กองชาง

6 โครงการขุดขยาย
สระประปาหมูบาน
ทุงพลวง หมูที่ 4 
บานทุงพลวง

เพื่อขุดขยายสระน้ํา
ใหกวางและลึกเพิ่มขึ้น
 และประชาชนมีน้ํา
ไวอุปโภค บริโภค 
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การกักเก็บน้ํา

หมูที่ 4 บานทุงพลวง 500,000 500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนในพื้นที่ มี
น้ําไวอุปโภค บริโภค 
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในพื้นที่ มีน้ําไว
อุปโภค บริโภค เพิ่มมากขึ้น

กองชาง

7 ขุดลอกสระน้ํา เพื่อขุดลอกสระน้ํา 
บานทุงพลวงบอขาง

โรงเรียน 
60x120x10 ม.

หมูที่ 4 บานทุงพลวง          500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภค เพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใชในการ
อุปโภค-บริโภคและการเกษตร

กองชาง

8 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลหมูที่ 5

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล
 หมูที่ 5 บานหนองไผ
    (บานนายชิน ทอง
หาด)

หมูที่ 5 บานหนองไผ       500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชในการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ําสะอาดไวใชใน
การอุปโภคและบริโภค

กองชาง

9 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลพรอมติดตั้ง   
   ถังประปาแบบถวย
แชมเปญ หมูที่ 5

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล
 พรอมติดตั้งถัง
ประปาแบบถวย  แชม
เปญ หมูที่ 5 บาน
หนองไผ      (ปา

ปาลม)

หมูที่ 5 บานหนองไผ 500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชในการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ําสะอาดไวใชใน
การอุปโภคและบริโภค

กองชาง

หนาที่ 155



หนาที่ 156

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานรับผิดชอบ

10 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาล หมูที่ 6

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล
 หมูที่ 6 กลุมกุดตาจู

หมูที่ 6 บานเนิน
ผาสุก

         500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชในการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ําสะอาดไวใชใน
การอุปโภคและบริโภค

กองชาง

11 โครงการกอสราง
สถานีสูบน้ํา พลังงาน
แสงอาทิตย

เพื่อกอสรางสถานีสูบ
น้ํา พลังงาน
แสงอาทิตย

หมูที่ 6 บานเนิน
ผาสุก

1,500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชในการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ําสะอาดไวใชใน
การอุปโภคและบริโภค

กองชาง

12 ขุดลอกฝายบานเนิน
ผาสุก

ขุดลอกฝากบานเนิน
ผาสุก

หมูที่ ๖ บานเนิน
ผาสุก

         500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา 
อุปโภค-บริโภคใน
การเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใชในการอุป
โค-บริโค และการเกษตร

กองชาง

13 ขุดลอกฝายน้ําลน 
หมูที่ 6

เพื่อขุดลอกฝายน้ํา
ลน หมูที่ 6

หมูที่ 6 บานเนิน
ผาสุก

     1,500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา 
อุปโภค-บริโภคใน
การเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใชในการอุป
โค-บริโค และการเกษตร

กองชาง

14 โครงการกอสรางฝาย

น้ําลน หมูที่ 7

เพื่อกอสรางฝานน้ําลน

 แบบรถสามารถวิ่ง
ผานได คุมไทรยอย

หมูที่ 7 บานใหมไพร

วัลย

      500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําไวใช
ทําการเกษตรอยาง

พอเพียง

ประชาชนมีน้ําไวใชทํา

การเกษตรอยางพอเพียง

กองชาง

15 ขุดลอกคลอง ขุดลอกคลอง หมูที่ ๗ บานใหมไพร
วัลย

      500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา 
อุปโภค-บริโภคใน
การเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใชในการอุป
โค-บริโค และการเกษตร

กองชาง

หนาที่ 156



หนาที่ 157

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานรับผิดชอบ

16 โครงการกอสรางฝาย
น้ําลน หมูที่ 7

เพื่อกอสรางฝายน้ําลน
 หมูที่ 7 เสนทาอีจอม

หมูที่ 7 บานใหมไพร
วัลย

500,000 500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ําไวใช
ทําการเกษตรอยาง
เพียงพอ

ประชาชนมีน้ําไวใชทํา
การเกษตรอยางเพียงพอ

กองชาง

17 ขุดสระน้ํา ขุดสระน้ํา หมูที่ ๗ บานใหมไพร
วัลย (หนองตีกบ)

      1,000,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา 
อุปโภค-บริโภคใน
การเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใชในการอุป
โค-บริโค และการเกษตร

กองชาง

18 กอสรางฝายน้ําลน 
หมูที่ 7

เพื่อกอสรางฝายน้ํา
ลน คุมไทรนอย

หมูที่ 7 บานใหมไพร
วัลย

        500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา 
อุปโภค-บริโภค
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภคบริโภคและการเกษตร

กองชาง

19 กอสรางฝายน้ําลน 
หมูที่ 7

เพื่อกอสรางฝายน้ํา
ลน คุมหนองตีกบ

หมูที่ 7 บานใหมไพร
วัลย

        500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา 
อุปโภค-บริโภค
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภคบริโภคและการเกษตร

กองชาง

20 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาล พรอมยายถัง

ประปาหมูบาน หมูที่
 7

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล
 พรอมยายถังประปา

หมูบาน กลุมบานใหม
ไพรวัลย

หมูที่ 7 บานใหมไพร
วัลย

        500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ําสะอาดไวใชใน
การอุปโภคและบริโภค

กองชาง

หนาที่ 157



หนาที่ 158

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานรับผิดชอบ

21 โครงการขุดขยาย
สระน้ําหนองตีกบ 
หมูที่ 7 บานใหมไพร
วัลย

เพื่อขุดขยายสระน้ํา
ใหกวางและลึกเพิ่มขึ้น
 และประชาชนมีน้ํา
ไวอุปโภค บริโภค 
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การกักเก็บน้ํา

หมูที่ 7 บานใหมไพร
วัลย

500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนในพื้นที่ มี
น้ําไวอุปโภค บริโภค 
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในพื้นที่ มีน้ําไว
อุปโภค บริโภค เพิ่มมากขึ้น

กองชาง

22 ขุดลอกคลองและ
กอสรางฝาย

เพื่อขุดลอกคลอง
และกอสรางฝาย

หมูที่ ๘ บานคลอง
ปูน (คลองคันฉอ
และคลองน้ําซับ)

        500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา 
อุปโภค-บริโภคใน
การเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใชในการอุป
โค-บริโค และการเกษตร

กองชาง

23 โครงการขุดลอกคลอง
เพื่อการเกษตร หมูที่

 9

เพื่อขุดลอกคลองเพื่อ
การเกษตร หมูที่ 9

หมูที่ 9 บานบะเจริญ 500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการ
อุปโภค-บริโภคและ

การเกษตร

ประชาชนมีน้ําสะอาดไวใชใน
การอุปโภค-บริโภค และ

การเกษตร

กองชาง

24 โครงการกอสราง
ธนาคารน้ําใตดิน

เพื่อกอสรางธนาคาร
น้ําใตดิน 4 จุด

หมูที่ 9 บานบะเจริญ      400,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชทั่วถึง

ประชาชนมีน้ําใชอยางทั่วถึง
และสะอาด

กองชาง

25 โครงการกอสราง

สถานีสูบน้ํา พลังงาน
แสงอาทิตย

เพื่อกอสรางสถานีสูบ

น้ํา พลังงาน
แสงอาทิตย

หมูที่ 9 บานบะเจริญ 1,500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชในการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ําสะอาดไวใชใน

การอุปโภคและบริโภค

กองชาง

26 ขุดสระน้ํา เพื่อขุดสระน้ํา หมูที่ ๑๓ บานตีอก          500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค-บริโภค เพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใชในการ
อุปโภค-บริโภคและการเกษตร

กองชาง

หนาที่ 158



หนาที่ 159

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานรับผิดชอบ

27 ขุดลอกคลอง เพื่อขุดลอกคลอง หมูที่ ๑๓ บานตีอก          500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค-บริโภค เพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใชในการ
อุปโภค-บริโภคและการเกษตร

กองชาง

28 ขุดลอกคลอง เพื่อขุดลอกคลอง หมูที่ ๑๔ บานคลอง
มะละกอ

      500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค-บริโภค เพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใชในการ
อุปโภค-บริโภคและการเกษตร

กองชาง

29 โครงการขุดลอกคลอง
 หมูที่ 14

เพื่อขุดลอกคลอง หมู
ที่ 14

หมูที่ 14 บานคลอง
มะละกอ

500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ําไวใช 
อุปโภค -บริโภค 
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใชในการ
อุปโภค-บริโภคและการเกษตร

 กองชาง

30 กอสรางฝายเก็บน้ํา เพื่อกอสรางฝายเก็บ
น้ํา

หมูที่ ๑๔ บาน
คลองมะละกอ

        500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค-บริโภค 
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใชในการ
อุปโภค-บริโภคและการเกษตร

กองชาง

31 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลเพื่อการเกษตร
 หมูที่ 14

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล
 เพื่อการเกษตร

หมูที่ ๑๔ บาน
คลองมะละกอ

         200,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชในการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ําสะอาดไวใชใน
การอุปโภคและบริโภค

กองชาง

32 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลพรอมติดตั้ง   
   ถังประปาแบบถวย
แชมเปญ หมูที่ 15

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล
 พรอมติดตั้งถัง
ประปาแบบถวย  แชม
เปญ สูง 12 เมตร 
หมูที่15

หมูที่ ๑๕ บานเนิน
ไทร

500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชในการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ําสะอาดไวใชใน
การอุปโภคและบริโภค

กองชาง

หนาที่ 159



หนาที่ 160

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานรับผิดชอบ

33 ขุดลอกสระน้ํา พรอม
ลอมรั้วลวดหนาม 
หมูที่ 15

เพื่อขุดลอกสระน้ํา 
พรอมลอมรั้วลวด
หนามระหวางหมูที่ 4
 ขุดลอกสระเดิม 10 
ไร

หมูที่ 15 บานเนินไทร       1,500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา 
อุปโภค-บริโภคใน
การเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใชในการอุป
โค-บริโค และการเกษตร

กองชาง

34 ขุดลอกสระน้ํา พรอม
ลอมรั้วลวดหนาม 
หมูที่ 15

เพื่อขุดลอกสระน้ํา 
พรอมลอมรั้วลวด
หนามโรงเรียนธรรม
ยานประยุต

หมูที่ 15 บานเนินไทร       500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา 
อุปโภค-บริโภคใน
การเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใชในการอุป
โค-บริโค และการเกษตร

กองชาง

35 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาล หมูที่ 16

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล
  หมูที่ 16 จุดบาน
นางประเทือง พรประ
ศรี

หมูที่ 16  บานคลอง
จานนอย

200,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ําไวใช
เพื่อการเกษตร

ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตร

กองชาง

36 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาล หมูที่ 16

เพื่อขุดเจาะบอ
บาดาลนางทวี นคเรศ

หมูที่ 16  บานคลอง
จานนอย

200,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ําไวใช
เพื่อการเกษตร

ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตร

กองชาง

37 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาล หมูที่ 16

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล
 หมูที่ 16 จุดบาน

นางทองหลอ อินซุย
ทอง

หมูที่ 16  บานคลอง
จานนอย

200,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ําไวใช

เพื่อการเกษตร

ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตร

กองชาง

38 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาล หมูที่ 16

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล
 หมูที่ 16 จุดบาน 
นางลําดวน คํานอย

หมูที่ 16  บานคลอง
จานนอย

200,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ําไวใช
เพื่อการเกษตร

ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตร

กองชาง

39 โครงการขุดเจาะบอ

บาดาล หมูที่ 16

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล

 หมูที่ 16 จุดบาน
นางจิตตา เพ็ชรกลม

หมูที่ 16  บานคลอง

จานนอย

200,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําไวใช
เพื่อการเกษตร

ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ

การเกษตร

กองชาง

หนาที่ 160



หนาที่ 161

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานรับผิดชอบ

40 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาล หมูที่ 16

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล
 หมูที่ 16 จุดบาน
นางทองมา คัฒจรรย

หมูที่ 16  บานคลอง
จานนอย

200,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ําไวใช
เพื่อการเกษตร

ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตร

กองชาง

41 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลเพื่อการเกษตร
 หมูที่ 16 พรอม
ซับเมิรส

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล
 เพื่อการเกษตร

หมูที่ ๑๖ บาน
คลองจานนอย

      350,000          500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชในการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ําสะอาดไวใชใน
การอุปโภคและบริโภค

กองชาง

42 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลพรอมติดตั้ง   
ถังประปาแบบถวย
แชมเปญ หมูที่ ๑7

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล
 พรอมพรอมติดตั้งถัง
ประปาแบบถวยแชม
เปญ (บานทุง)

หมูที่ ๑๗ บานเนิน
สะอาด

         500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชในการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ําสะอาดไวใชใน
การอุปโภคและบริโภค

กองชาง

43 ขุดลอกสระน้ํา เพื่อขุดลอกสระน้ํา 
กลุมบานคลองคันฉอ 
4x8x45 ม.

หมูที่ ๑7 บานเนิน
สะอาด

      300,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค-บริโภค เพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใชในการ
อุปโภค-บริโภคและการเกษตร

กองชาง

44 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลเพื่อการเกษตร

 หมูที่ 18

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล
 เพื่อการเกษตร

หมูที่ ๑๘ บาน 
คลองมะละกอ

         200,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ําสะอาดไวใชใน
การอุปโภคและบริโภค

กองชาง

45 กอสรางฝายน้ําลน เพื่อกอสรางฝายน้ํา
ลน

หมูที่ ๑๘ บาน 
คลองมะละกอ

        500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค-บริโภค 
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใชในการ
อุปโภค-บริโภคและการเกษตร

กองชาง

หนาที่ 161



หนาที่ 162

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานรับผิดชอบ

46 ขุดลอกคลอง เพื่อขุดลอกคลอง 
ระยะทาง 3 กิโลเมตร

หมูที่ ๑๘ บาน 
คลองมะละกอ

      2,500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค-บริโภค เพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใชในการ
อุปโภค-บริโภคและการเกษตร

กองชาง

47 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลพรอมติดตั้ง   
ถังประปาแบบถวย
แชมเปญ หมูที่ ๑๙

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล
 พรอมพรอมติดตั้งถัง
ประปาแบบถวยแชม
เปญ หมูที่ ๑๙ บาน
หนองโสน

หมูที่ ๑๙ บานหนอง
โสน

500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชในการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ําสะอาดไวใชใน
การอุปโภคและบริโภค

กองชาง

48 ขุดลอกสระน้ํา เพื่อขุดลอกสระน้ํา หมูที่ ๑๙ บานหนอง
โสน

      500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค-บริโภค เพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใชในการ
อุปโภค-บริโภคและการเกษตร

กองชาง

49 กอสรางฝายน้ําลน เพื่อกอสรางฝายน้ํา
ลน

หมูที่ ๑๙ บาน
หนองโสน

        500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค-บริโภค 
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใชในการ
อุปโภค-บริโภคและการเกษตร

กองชาง

50 ขุดลอกคลอง เพื่อขุดลอกคลอง หมูที่ ๑๙ บานหนอง
โสน

         500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค-บริโภค เพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไวใชในการ
อุปโภค-บริโภคและการเกษตร

กองชาง

51 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลเพื่อการเกษตร
 หมูที่ 19

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล
 เพื่อการเกษตร 
จํานวน 4 จุด

หมูที่ ๑๙ บาน
หนองโสน

1,000,000 1,000,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชในการ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ําสะอาดไวใชใน
การอุปโภคและบริโภค

กองชาง
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หนาที่ 163

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานรับผิดชอบ

52 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาล พรอมติดตั้ง 
ถังประปาแบบถวย
แชมเปญ หมูที่ ๒๐

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล
 พรอมติดตั้งถัง
ประปาแบบถวยแชม
เปญ หมูที่ ๒๐ บาน
คลองอาง

หมูที่ ๒๐ บานคลอง
อาง

500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชในการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ําสะอาดไวใชใน
การอุปโภคและบริโภค

กองชาง

53 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลพรอมติดตั้ง   
   ถังประปาแบบถวย
แชมเปญ หมูที่ 20

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล
 พรอมติดตั้งถัง
ประปาแบบถวย  แชม
เปญ หมูที่ 20 ขาง
ศาลากลางบาน

หมูที่ 20 บาน
คลองอาง

500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชในการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ําสะอาดไวใชใน
การอุปโภคและบริโภค

กองชาง

54 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลเพื่อการเกษตร
 หมูที่ 20

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล
 เพื่อการเกษตร 
จํานวน 3 จุด

หมูที่ 20 บาน
คลองอาง

         750,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชในการ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ําสะอาดไวใชใน
การอุปโภคและบริโภค

กองชาง

55 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาล พรอมยาย    
    ถังประปา หมูที่ 
๒๑

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล
 พรอมยายถังประปา 
 หมูที่ ๒๑ บานสาร
คาม (เนินไพบูลย)

หมูที่ ๒๑ บานสาร
คาม

500,000 500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชในการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ําสะอาดไวใชใน
การอุปโภคและบริโภค

กองชาง

56 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาล หมูที่ 21

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล
 หมูที่ 21 กลุมเนิน
ไพบูลย

หมูที่ ๒๑ บานสาร
คาม

      500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชในการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ําสะอาดไวใชใน
การอุปโภคและบริโภค

กองชาง

57 ขุดเจาะบอบาดาล

เพื่อการเกษตร

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล

เพื่อการเกษตร

หมูที่ ๒ บานใหมถาวร         350,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําใน
การเกษตรเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการ

เกษตรกรรม

กองชาง
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หนาที่ 164

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานรับผิดชอบ

58 ขุดเจาะบอบาดาล
เพื่อการเกษตร

เพื่อขุดเจาะบอบาดาล
เพื่อการเกษตร

หมูที่ ๙ บานบะเจริญ         500,000         500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ําใน
การเกษตรเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําเพื่อการเกษตร กองชาง

รวม 58 โครงการ              -      4,850,000    13,650,000    15,950,000    4,200,000
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หนาที่ 164

แบบ ผ.๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑. เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๒. ประชาชนมีคุณภาพ

     ๑. ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

        ๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1

โครงการจัดงานวัน   
อปพร.

เพื่อจัดงานวันอปพร. อปพร.
จํานวน๒๑ 
หมูบาน

50,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนรอยละ อป
พร.เขารวมโครงการ
เพิ่มขึ้น

อปพร.ไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของ
ตนเองที่มีตอ
ประเทศชาติ

สํานักงานปลัด

2 โครงการสงเสริม
ความรูเกี่ยวกับสา
ธารณภัย และ
ปองกันภัยแก
ประชาชน

เพื่อใหประชาชนไดรับความรู 

และมีความสามารถในการ

รับมือกับเหตุฉุกเฉินในชุมชน

ของตนเอง และเพื่อเตรียม

ความพรอมในการปองกันภัย

มากขึ้น และเกิดความ

ตระหนักในความปลอดภัย

ดานสาธารณภัย รวมทั้ง

กอใหเกิดความรวมมือรวมใจ

ในการปองกันสาธารณัยของ

ประชาชนในทุกระดับ

ประชาชนใน
ตําบลสระ
ขวัญ และ
พนักงานสวน
ตําบลและ
ลูกจางประจํา

30,000 30,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนในตําบล
สระขวัญ และ
พนักงานสวนตําบล
และลูกจางประจํา
เขารวมโครงการ

ประชาชนมีความรู 
และสามารถรับมือ
กับเหตุฉุกเฉินใน
ชุมชนของตนเอง 
และเพื่อเตรียมใน
การปองกันภัยมาก
ขึ้น

สํานักงานปลัด

หนวยงาน
รับผิดชอบ

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของ
โครงการ)
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หนาที่ 165

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของ
โครงการ)

3

โครงการฝกอบรม
ทบทวน อปพร.

เพื่อฝกอบรมทบทวน อปพร. อปพร.
จํานวน๒๑ 
หมูบาน

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนรอยละ อป
พร.เขารวมโครงการ
เพิ่มขึ้น

อปพร.ไดฝกทบทวน
 สามารถนํามา
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได

สํานักงานปลัด

4

โครงการแกไขปญหา
หมอกควันและไฟปา

1. เพื่อรณรงคใหประชาชน
เกิดความตระหนักถึงพิษ
ภัยที่เกิดจากไฟปา           
       2. เพื่อใหประชาชน
ไดรับความรูในการปองกัน
และแกไขปญหาหมอกควัน
ไฟปา 3. เพื่อปองกันการ
เกิดมลพิษทางอากาศและ
แกไขปญหาหมอกควันและ
ไฟปา

ประชาชนใน
ตําบลสระ
ขวัญ และ
พนักงานสวน
ตําบลและ
ลูกจางประจํา

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนในตําบล
สระขวัญ และ
พนักงานสวนตําบล
และลูกจางประจํา
เขารวมโครงการ

ประชาชน มีความรู
ในการปองกันการ
เกิดมลพิษทาง
อากาศและแกไข
ปญหาหมอกควัน
และไฟปาไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักงานปลัด

รวม 4  โครงการ 0 360,000 340,000 350,000 350,000 350,000
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หนาที่ 166

แบบ ผ.๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑. เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ ๒. ประชาชนมีคุณภาพ

     ๑. ยุทธศาสตร๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

          ๑.๒ แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

1

โครงการอบรม

บุคลากรทางการ

ศึกษา

เพื่ออบรมบุคลากร

ทางการศึกษา

บุคลากรทางการ

ศึกษา ผูบริหาร

และเจาหนาที่    

          ที่

เกี่ยวของ

          50,000           50,000          150,000          150,000         150,000

จํานวนรอยละ

บุคลากรไดรับ

ความรูเพิ่มมากขึ้น

บุคลากรทางการ

ศึกษา ผูบริหาร

และผูที่เกี่ยวของ

ไดรับความรู

กองการศึกษา

2
โครงการจัดงานวัน

เด็กแหงชาติ

เพื่อจัดงานวันเด็ก

แหงชาติ

เด็กและเยาวชน

ในเขตพื้นที่

ตําบลสระขวัญ

        250,000         250,000          250,000          250,000         250,000

จํานวนรอยละเด็ก

เขารวมโครงการ

เพิ่มขึ้น

เด็กและเยาวชนได
ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
ตนเองและไดทํา
กิจกรรมรวมกันทํา
ใหมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

กองการศึกษา

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ

โครงการ)
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หนาที่ 167

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ

โครงการ)

3

โครงการสนับสนุน

คาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา

เพื่อสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กทั้ง ๘ ศูนย
     1,500,000      1,500,000       2,000,000       2,000,000      2,000,000

จํานวนรอยละ

โครงการมีงบ

สนับสนุนเพิ่มขึ้น

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีงบประมาณ

ในการดําเนินงาน

กองการศึกษา

4
คาจัดการเรียนการ

สอน (รายหัว)

เพื่อจายเปนคา

จัดการเรียนการ 

สอน (รายหัว)

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กทั้ง ๘ ศูนย
        500,000         500,000          370,000          370,000         370,000

จํานวนรอยละ

โครงการมีงบ

สนับสนุนเพิ่มขึ้น

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีวัสดุสื่อการ

เรียน และเครื่อง

เลนพัฒนาการเด็ก

 ในการจัดการ

เรียนการสอน

กองการศึกษา

5

คาบํารุงรักษา และ

ซอมแซมวัสดุและ

ที่ดินและสิ่งกอสราง

ของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก

เพือจายเปนคา

บํารุงรักษา และ

ซอมแซมวัสดุและ

ที่ดินและสิ่งกอสราง

ของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กทั้ง ๘ ศูนย
        500,000         500,000          500,000          500,000         500,000

จํานวนรอยละ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มีความพรอมมากขึ้น

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีความพรอม

ในการใหบริการ

กองการศึกษา

6

จัดซื้อวัสดุและ

อุปกรณตาง ๆ 

ใหกับศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ทั้ง ๘ ศูนย

เพื่อจัดซื้อวัสดุและ

อุปกรณตาง ๆ 

ใหกับศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ทั้ง ๘ ศูนย

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กทั้ง ๘ ศูนย
        300,000         300,000          300,000          300,000         300,000

จํานวนรอยละเด็ก

เล็กมีวัสดุ-อุปกรณ

ใชมากขึ้น

เพื่อใหศูนยพัฒนา

เด็กเล็กมีวัสดุและ

อุปกรณไวใชใน

การดําเนินงาน

กองการศึกษา

หนาที่ 167



หนาที่ 168

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ

โครงการ)

7 คาอาหารเสริม (นม)
เพื่อจายเปน

คาอาหารเสริม (นม)

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กและโรงเรียน

ในเขตพื้นที่

ตําบลสระขวัญ

     2,900,000      2,900,000       2,900,000       2,900,000      2,900,000

จํานวนรอยละเด็ก

เล็กไดรับประทาน

นมเปนประจํา

เด็กเล็กของ อบต.

สระขวัญและ

นักเรียนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญได

รับประทานนม

เปนประจํา

กองการศึกษา

8 คาอาหารกลางวัน

เพื่อจายเปน

คาอาหารกลางวัน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

และโรงเรียนในเขต

พื้นที่ตําบลสระขวัญ

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก/โรงเรียนใน

เขตพื้นที่ตําบล

สระขวัญ

     1,400,000      1,400,000       7,000,000       7,000,000      7,000,000

จํานวนรอยละเด็ก

เล็กไดรับประทาน

อาหารกลางวัน

เด็กเล็กของ อบต.

สระขวัญและ

นักเรียนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญได

รับประทาน

อาหารกลางวัน

กองการศึกษา

9
โครงการติดตั้งระบบ
อินเตอรเน็ตใหกับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อมีอินเตอรเน็ตใช
ในการปฏิบัติงาน 
และการเรียนการสอน

5 แหง            150,000
รอยละของบุคลากร
มีความพึงพอใจ

บุคลากรไดใช
อินเตอรเน็ตเปนตัว
ชวยในการเรียน
การสอนหรือหา
ขอมูลไดอยางสะดวก

กองการศึกษา
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หนาที่ 169

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ

โครงการ)

10

โครงการสงเสริม
กิจกรรมการเรียนรู
เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กเล็ก

เพื่อพัฒนาใหเด็ก
นักเรียนมีทักษะใน
การอานและสามารถ
ใชชีวิตประจําวัน รูจัก
ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน

เด็กนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบล
สระขวัญ

              5,000               5,000
เด็กนักเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวน
ตําบลสระขวัญ

เด็กนักเรียนได
เรียนรูจาก
ประสบการณตรง
และสามารถนํา
ประสบการณที่ไดไป
ใชในชีวิตประจําวัน
ได

กอง
การศึกษา/ 

ศพด.ในสังกัด
 อบต.สระขวัญ

11
โครงการสงเสริมการ
เรียนรูตามอัธยาศัย

เพื่อสงเสริมการ
เรียนรูตามอัธยาศัย
ใหกับประชาชนใน
ตําบลสระขวัญ

5 กิจกรรม             20,000              20,000              20,000             20,000
รอยละความพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนสามารถ
เขาถึงการเรียนรู
ตามอัธยาศัยไดทุกฃ
วงวัย

กองการศึกษา

12
จัดซื้อหนังสือเรียน 
สําหรับเด็ก ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

คาจัดซื้อหนังสือเรียน
 สําหรับเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อัตรา
คนละ 200 บาทตอป

เด็กเล็กจํานวน  
185 คน

            37,000              37,000              37,000             37,000

รอยละความพึง
พอใจของผูปกครอง
 และเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กเล็กไดรับการ
จัดซื้อหนังสือเรียน
สําหรับเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
อัตราคนละ 200 
บาทตอป

กอง
การศึกษา/
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใน
สังกัด อบต.
สระขวัญ

13
จัดซื้ออุปกรณการ
เรียนสําหรับเด็ก 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจัดซื้ออุปกรณการ
เรียนสําหรับเด็กเล็ก
อัตราคนละ 200 
บาทตอป

เด็กเล็กจํานวน  
185 คน

            37,000              37,000              37,000             37,000

รอยละความพึง
พอใจของผูปกครอง
 และเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กเล็กไดรับจัดซื้อ
อุปกรณการเรียน
สําหรับเด็กเล็กอ
ตราคนละ 200 
บาทตอป

กอง
การศึกษา/
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใน
สังกัด อบต.
สระขวัญ
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หนาที่ 170

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ

โครงการ)

14
จัดซื้อเครื่องแบบ
นักเรียนสําหรับเด็ก 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจัดซื้อเครื่องแบบ
นักเรียนสําหรับเด็ก
เล็ก อัตราคนละ 300
 บาทตอป

เด็กเล็กจํานวน  
185 คน

            55,500              55,500              55,500             55,500

รอยละความพึง
พอใจของผูปกครอง
 และเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กเล็กไดรับ
เครื่องแบบนักเรียน
สําหรับเด็กเล็ก อ
ตราคนละ 300 
บาทตอป

กอง
การศึกษา/
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใน
สังกัด อบต.
สระขวัญ

15
โครงการกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนสําหรับ
เด็กเล็ก อัตราคนละ 
430 บาทตอป

เด็กเล็กจํานวน  
185 คน

            79,550              79,550              79,550             79,550

รอยละความพึง
พอใจของผูปกครอง
 และเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กเล็กมีกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
สําหรับเด็กเล็กอ
ตราคนละ 430 
บาทตอป

กอง
การศึกษา/
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใน
สังกัด อบต.
สระขวัญ

16
โครงการสงเสริม
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน

เพื่อจัดกิจกรรมใน
การสงเสริมเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ตําบล
สระขวัญ

เด็กและเยาวชน
ตําบลสระขวัญ ทั้ง
 21 หมูบาน

            50,000              50,000              50,000             50,000

รอยละความพึง
พอใจของผูปกครอง
 และเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

มีกิจกรรมในการ
สงเสริมเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่
ตําบลสระขวัญ

สํานักปลัด

17
โครงการจัดกิจกรรม
งานศาสนาและ
วัฒนธรรมทองถิ่น

เพื่อจัดกิจกรรม
โครงการจัดกิจกรรม
งานศาสนาและ
วัฒนธรรมทองถิ่น

กิจกรรมดาน
ศาสนาและ
วัฒนธรรมจํานวน
ไมนอยกวา 5 
โครงการ

            50,000              50,000              50,000             50,000

รอยละความพึง
พอใจของผูปกครอง
และเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กเล็กมีกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
สําหรับ เด็กเล็ก
อัตราคนละ 430
บาทตอป

กองศึกษา/
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใน
สังกัด อบต.
สระขวัญ
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หนาที่ 171

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ

โครงการ)

18

โครงการจัดซื้อ

หนังสือสําหรับ

หองสมุดทองถิ่นรัก

การอาน

เพื่อใหความรูและ

สงเสริมพฤติกรรมที่

การอานแกเด็ก 

เยาวชน และ

ประชาชน  และเพื่อ

เปนการสงเสริมการ

เรียนรูตามอัธยาศัย

เด็ก เยาวชน 

และประชาชน  

ในเขตพื้นที่

ตําบลสระขวัญ 

มีอัตราการอาน

มากขึ้น

20,000 20,000 20,000

จํานวนหนังสือใน

หองสมุดรักการ

อานเพิ่มขึ้น

หองสมุดมีหนังสือ

ที่หลากหลาย 

เพียงพอ

ศพด./กอง

การศึกษา

19

โครงการฝกอบรม

การใชเทคโนโลยี 

คนหาความรู เพื่อ

การศึกษาตาม

อัธยาศัย

เพื่อใหความรู เปน

การสงเสริมการ

เรียนรูตามอัธยาศัย

เด็ก เยาวชน 

และประชาชน  

ในเขตพื้นที่

ตําบลสระขวัญ 

มีการเรียนรูตาม

อัธยาศัยมากขึ้น

5,000 5,000

จํานวนผูเขารับการ

ฝกอบรม และ

ความพึงพอใจของ

ผูรับการฝกอบรม

ประชาชนมี

การศึกษาคนควา

หาความรู โดยใช

เทคโนโลยี เพิ่มขึ้น

ศพด./กอง

การศึกษา

19 โครงการ     7,405,000      7,734,050     13,824,050     13,974,050    13,819,050รวม
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หนาที่ 171

แบบ ผ.๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑. เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ ๒. ประชาชนมีคุณภาพ

   ๑. ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

       ๑.๓ แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

1

โครงการควบคุม

และปองกันโรค

ไขเลือดออก

เพื่อควบคุมและ

ปองกันโรค

ไขเลือดออก

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

300,000 300,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความรูและเปน

การลดปญหาโรค

ไขเลือดออก

กอง

สาธารณสุข

2

โครงการปองกัน

โรคพิษสุนัขบา

เพื่อจัดโครงการโรค

พิษสุนัขบา

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความรูและชวย

ลดปญหาโรคพิษ

สุนัขบา

กอง

สาธารณสุข

3

โครงการปองกัน

และระงับโรคติดตอ

เพื่อจัดอบรมให

ความรูเกี่ยวกับ

โรคติดตอ

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความรูเกี่ยวกับ

โรคติดตอ

กอง

สาธารณสุข

4

โครงการอบรมให

ความรูและคัดกรอง

สารพิษตกคางใน

รางกาย

เพื่ออบรมใหความรู

และตรวจวัดระดับ

สารพิษตกคางใน

รางกาย

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

150,000 150,000 150,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความรูและ

ปองกันสารพิษที่

ตกคางในรางกาย

กอง

สาธารณสุข

(ผลผลิตของ

โครงการ)

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
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หนาที่ 172

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

5

โครงการการรณรงค

และใหความรูใน

การบริโภคอาหาร

ปลอดสารพิษพืช

สมุนไพร และการ

ปลูกผักกินเอง

เพื่อรณรงคและ

อบรมใหความรูใน

การบริโภคอาหาร

ปลอดสารพิษพืช

สมุนไพร และการ

ปลูกผักกินเอง

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความรูและ

สามารถนําไปใช

ในชีวิตประจําวันได

กอง

สาธารณสุข

6

โครงการการ

สงเสริมและ

สนับสนุนการดูแล

สุขภาพกลุมวัย

ทํางานและกลุม

ผูสูงอายุดวย

การแพทยแผนไทย

เพื่อสงเสริม 

สนับสนุน และอบรม

ใหความรูกลุมวัย

ทํางานและกลุม

ผูสูงอายุดวย

การแพทยแผนไทย

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

150,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความรูและ

สามารถนําไปใช

ในชีวิตประจําวันได

กอง

สาธารณสุข

7

โครงการพัฒนา

ความรูและทักษะ

การดูแลเด็กเล็กและ

เด็กกอนวัยเรียน แก

 พอ แม ผูปกครอง 

หรือครูผูดูแลเด็กใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อพัฒนาความรู

และทักษะการดูแล

เด็กเล็กและเด็กกอน

วัยเรียน แก พอ แม

 ผูปกครอง หรือครู

ผูดูแลเด็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

พอ แม 

ผูปกครอง หรือ

ครูผูดูแลเด็กใน

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ทั้ง ๘ ศูนย

150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

พอ แม ผูปกครอง

 หรือครูผูดูแลเด็ก

ในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ทั้ง ๘ ศูนย

ไดรับความรูและ

สามารถนําไป

ประยุกตใชได

กอง

สาธารณสุข
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หนาที่ 173

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

8

โครงการการให

ความรูและสงเสริม

พฤติกรรมที่ถูกตอง

แกประชาชนดาน

ความปลอดภัยจาก

การใชยา เวชภัณฑ

ผลิตภัณฑเสริม

อาหารและ

เครื่องสําอาง

เพื่อใหความรูและ

สงเสริมพฤติกรรมที่

ถูกตองแกประชาชน

ดานความปลอดภัย

จากการใชยา 

เวชภัณฑผลิตภัณฑ

เสริมอาหารและ

เครื่องสําอาง

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความรูและ

สามารถนําไปใช

ไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน ได

กอง

สาธารณสุข

9

โครงการสัตวปลอด
โรค   คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา

เพื่อดําเนินโครงการ
สัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย
 ดร. สมเด็จพระเจา
ลูกเธอเจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณอัคร
ราชกุมารี

ประชาชนใน
ตําบลสระขวัญ 
และพนักงานสวน
ตําบลและ
ลูกจางประจํา

150,000 150,000 150,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนในตําบล
สระขวัญ และ
พนักงานสวนตําบล
เขารวมโครงการ

ประชาชนไดความรู
 ความเขาใจ และ
ตระหนักใน
ความสําคัญของ
โรคพิษสุนัขบา กอง

สาธารณสุข
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หนาที่ 174

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

10

โครงการสํารวจขอมูล
สัตวและขึ้นทะเบียน
ตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา

เพื่อดําเนินการสํารวจ
ขอมูลสัตวและขึ้น
ทะเบียนตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย
 ดร. สมเด็จพระเจา
ลูกเธอเจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณอัคร
ราชกุมารี

สุนัขและแมว ทั้ง
ที่มีเจาของและไม
มีเจาของ ในพื้นที่
ตําบลสระขวัญ

60,000 60,000 60,000 60,000      จํานวนรอยของสุนัข
และแมว ในพื้นที่
ตําบลสระขวัญเปน
โรคพิษสุนัขบาลดลง

มีการสํารวจขอมูล
และขึ้นทะเบียน
ครบถวน 100%

กอง
สาธารณสุข

11

โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครทองถิ่น
รักษโลก

เพื่อสงเสริมความรู
ความเขาใจบทบาท
หนาที่ของอาสาสมัคร
ทองถิ่นรักษโลกใน
ตําบลสระขวัญ

อาสาสมัคร
ทองถิ่นรักษโลกใน
ตําบลสระขวัญ

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนในตําบล
สระขวัญ และ
พนักงานสวนตําบล
เขารวมโครงการ

อาสาสมัครทองถิ่น
รักษโลกในตําบล
สระขวัญความรู
ความเขาใจบทบาท
หนาที่

กอง
สาธารณสุข

12

โครงการรณรงคปลูก
ผักปลอดสารพิษใน
ครัวเรือน

1. เพื่อปองกันการ
เกิดโรคอันตรายจาก
การบริโภคที่ปนเปอน
สารเคมี

ประชาชนใน
ตําบลสระขวัญ 
และพนักงานสวน
ตําบลและ
ลูกจางประจํา

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนในตําบล
สระขวัญ และ
พนักงานสวนตําบล
เขารวมโครงการ

ประชาชนมีความรู
ความเขาใจในการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ กอง

สาธารณสุข

2. เพื่อใหประชาชนมี
ความรูความเขาใจ
การปลูกผักปลอด
สารพิษ
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หนาที่ 175

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

3. เพื่อใหประชาชน
เกิดแนวคิดการพึงพา
ตนเองทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

13

โครงการจิตอาสา
พระราชทานตาม
แนวพระราชดําริ 
“เราทําความดี ดวย
หัวใจ”

เพื่อเปนการรวมความ
สมัครสมานสามัคคี
ของประชาชน ในการ
ทํากิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ใน
ชุมชนตางๆ ใหมีความ
เจริญ และเกิด
ประโยชนตอชุมชน
อยางถาวร

ประชาชนใน
ตําบลสระขวัญ 
และพนักงานสวน
ตําบลและ
ลูกจางประจํา

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนในตําบล
สระขวัญ พนักงาน
สวนตําบลและ
ลูกจางประจําเขา
รวมโครงการ

ประชาชนไดแสดง
ความจงรักภักดี 
และ พัฒนาพื้นที่ใน
ชุมชนตาง ๆ

กอง
สาธารณสุขฯ

14

โครงการ
ประชาสัมพันธ
ขอบัญญัติดาน
สาธารณสุขของ
องคการบริหารสวน
ตําบลสระขวัญ

เพื่อประชาสัมพันธให
ประชาชนรับทราบ
ขอบัญยัติดาน
สาธารณสุขของ
องคการบริหารสวน
ตําบลสระขวัญ

ประชาชนใน
ตําบลสระขวัญ 
และพนักงานสวน
ตําบลและ
ลูกจางประจํา

10,000 10,000 10,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนในตําบล
สระขวัญ พนักงาน
สวนตําบลและ
ลูกจางประจําเขา
รวมโครงการ

ประชาชนรับทราบ/
รับรูขอมูลขาวสาร
ดานสาธารณสุข 
ขององคการบริหาร
สวนตําบลสระขวัญ

กอง
สาธารณสุขฯ
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หนาที่ 176

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

15

โครงการพัฒนาแหลง
น้ํา คูคลอง

เพื่อเปนการรวมความ
สมัครสมานสามัคคี
ของประชาชน ในการ
ทํากิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ใน
ชุมชนตางๆ ใหมีความ
เจริญ และเกิด
ประโยชนตอชุมชน
อยางถาวร

ประชาชนใน
ตําบลสระขวัญ 
และพนักงานสวน
ตําบลและ
ลูกจางประจํา

50,000 50,000 50,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนในตําบล
สระขวัญ พนักงาน
สวนตําบลและ
ลูกจางประจําเขา
รวมโครงการ

ประชาชนไดแสดง
ถึงความรวมมือ 
รวมภายในตําบล
สระขวัญ

กอง
สาธารณสุขฯ

16

โครงการฝกอบรม

ใหความรู เรื่อง การ

รักษาความสะอาด

และสิ่งแวดลอม

เพื่อเปนการรวมความ
สมัครสมานสามัคคี
ของประชาชน ในการ
ทํากิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ใน
ชุมชนตางๆ ใหมีความ
เจริญ และเกิด
ประโยชนตอชุมชน
อยางถาวร

เจาหนา
ผูปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ

100,000 100,000 100,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนในตําบล
สระขวัญ พนักงาน
สวนตําบลและ
ลูกจางประจําเขา
รวมโครงการ

ประชาชนไดแสดง
ถึงความรวมมือ 
รวมภายในตําบล
สระขวัญ

กอง

สาธารณสุขฯ
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หนาที่ 177

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

17

โครงการสงเสริม

สุขภาพในเด็กปฐมวัย

เพื่อใหความรูและ

สงเสริมพฤติกรรมที่

ถูกตองแกเด็กเล็ก 

ครูและผูปกครองแล

ประชาชนดานการ

ดูแลสุขภาพ การ

ออกกําลังการและ

การปองกันโรคใน

เด็กเล็กฯลฯ

เด็กเล็ก ครู 

ผูปกครอง และ

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ งบ สปสช

๑3o,ooo ๑3o,ooo ๑3o,ooo ๑3o,ooo ๑3o,ooo จํานวนรอยละเด็ก

เล็กครู ผูปกครอง

และประชาชนที่

เขารวมโครงการ

เพิ่มขึ้น

เด็กเล็ก ครู

ผูปกครองและ

ประชาชนไดรับ

ความรูและ

สามารถนําไปใช

ไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได

ศพด./กอง

การศึกษา

รวม 17 โครงการ 700,000 1,410,000 1,570,000 1,770,000 1,320,000
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หนาที่ 177

แบบ ผ.๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑. เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๒. ประชาชนมีคุณภาพ

    ๑. ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

        ๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

1

โครงการสังคม

สงเคราะห

ชวยเหลือ

ผูดอยโอกาสหรือผู

ยากไร

เพื่อชวยเหลือ

ผูดอยโอกาสหรือผู

ยากไร

ผูดอยโอกาสหรือ

ผูยากไร ฯลฯ ใน

เขตพื้นที่ตําบล

สระขวัญ

200,000 200,000 400,000 400,000 400,000

จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ผูดอยโอกาสหรือผู

ยากไรฯลฯ ไดรับ

การดูแลและมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

สํานักงาน

ปลัด

2

โครงการฝกอบรม

และคัดกรองผูที่มี

ปญหาทางดาน

สายตา

เพื่ออบรมใหความรู

และคัดกรองผูที่มี

ปญหาทางดานสายตา

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

150,000 150,000                

จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ผูที่มีปญหา

ทางดานสายตา

ไดรับความรูและ

ไดรับการดูแล

สํานักงาน

ปลัด

3

โครงการกอสราง

บานผูดอยโอกาส

หรือผูยากไร

เพื่อชวยเหลือ

ผูดอยโอกาสหรือผู

ยากไร

ผูดอยโอกาสหรือ

ผูยากไร ฯลฯ ใน

เขตพื้นที่ตําบล

สระขวัญ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ผูดอยโอกาสหรือผู

ยากไร ฯลฯ ไดรับ

การดูแลและมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

สํานักงาน

ปลัด กองชาง

รวม 3  โครงการ 550,000 400,000 750,000 600,000 600,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

(ผลผลิตของ

โครงการ)
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หนาที่ 178

แบบ ผ.๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑. เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ ๒. ประชาชนมีคุณภาพ

    ๑. ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

         ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

1

โครงการประเทศ

ไทยไรขยะมูลฝอย

ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

เพื่อบริหารจัดการ

ขยะและรณรงค

สงเสริมการจัดการ

ขยะแบบยั่งยืน

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ขยะมีปริมาณ

ลดลงและ

ประชาชนมีรายได
กอง

สาธารณสุข

2

โครงการสงเสริม

และสนับสนุนการ

คัดแยกขยะ

เพื่อรณรงคและ

สงเสริมการคัดแยก

ขยะ

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ขยะมีปริมาณ

ลดลงและ

ประชาชนมีรายได
กอง

สาธารณสุข

3

โครงการจัดซื้อถังขยะ เพื่อใชในการเพียงพอ
สําหรับทิ้งขยะใน
พื้นที่ตําบลสระขวัญ

จัดซื้อถังขยะใน
พื้นที่ตําบลสระขวัญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณขยะลดลง มีถังขยะเพียงพอไว
ใชในการดําเนินงาน
ของ อบต.สระขวัญ

กอง
สาธารณสุข

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ

โครงการ)
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หนาที่ 179

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ

โครงการ)

4

โครงการวันตนไม
ประจําปของชาติ

เพื่อจัดกิจกรรมวัน
ตนไมประจําปของชาติ

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

10,000 10,000 10,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ตําบลสระขวัญมี
พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น กอง

สาธารณสุข

5

โครงการอนุรักษ
ทรัพยากรน้ําในชุมชน

เพื่อจัดกิจกรรม
พัฒนาแหลงน้ํา คู 
คลอง ใหสะอาด 
สวยงาม

แหลงน้ํา คู คลอง

 ในเขตพื้นที่

ตําบลสระขวัญ 

สะอาด สวยงาม

50,000 50,000 50,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ตําบลสระขวัญมี
แหลงน้ํา คู คลอง
สะอาด สวยงาม กอง

สาธารณสุข

6

โครงการรณรงคงด
การเผาในที่โลง

เพื่อรณรงคปลูก
จิตสํานึกประชาชนใน
ตําบลสระขวัญ ให
ตระหนักถึงอันตรายที่
เกิดจากมลพิษทาง
อากาศ

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

210,000 210,000 210,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ลดการเผาออยใน
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว
ออยหรือการเผาใน
ที่โลง

กอง
สาธารณสุข

7

โครงการสวนหยอม
เฉลิมพระเกียรติ

เพื่อจัดใหมีสถานที่
พักผอนหยอนใจ
ประชาชน

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ตําบลสระขวัญมี
พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น กอง

สาธารณสุข

รวม 7 โครงการ 920,000 1,420,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000
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หนาที่ 180

แบบ ผ.๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑. เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๒. ประชาชนมีคุณภาพ

    ๑. ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

        ๑.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

โครงการจัดงาน

สัปดาหผูสูงอายุและ

วันครอบครัว

เพื่ออบรมใหความรู

และจัดกิจกรรม

ตาง ๆ ใหกับผูสูงอายุ

ผูสูงอายุในเขต

พื้นที่ตําบลสระขวัญ

150,000 150,000 130,000 130,000 130,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ผูสูงอายุไดรับ

ความรูและ

ตระหนักถึง

ความสําคัญของ

ตนเองและไดทํา

กิจกรรมรวมกัน

สํานักงานปลัด

2

โครงการสงเสริม

การพัฒนาสตรี 

เนื่องในวันสตรีสากล

เพื่ออบรมใหความรู

และจัดกิจกรรม

ตาง ๆ

กลุมสตรีแมบาน

ตําบลสระขวัญ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

กลุมสตรีแมบาน

ตําบลสระขวัญ 

ไดรับความรูและได

พัฒนาตนเองและทํา

กิจกรรมรวมกัน

สํานักงานปลัด

3

โครงการจัดทําแนว

เขตตําบลและ

ปองกันการบุกรุกที่

สาธารณประโยชน

เพื่อจัดทําแนวเขต

ตําบลและปองกัน

การบุกรุกที่

สาธารณประโยชน

ที่สาธารณะ

ประโยชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระขวัญ

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

มีแนวเขตที่

ชัดเจนและ

ปองกันการบุกรุก

ที่สาธารณะ

ประโยชน

สํานักงานปลัด

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา
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หนาที่ 181

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

4

โครงการฝกอบรม

และปองกันปญหา

ยาเสพติด

เพื่อฝกอบรมให

ความรูและปองกัน

ปญหายาเสพติด

เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระขวัญ

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนไดรับ

ความรูและมีสวน

รวมในการ

ปองกันปญหายา

เสพติด

สํานักงานปลัด

5

โครงการฝกอบรม

อาชีพใหกับ

ประชาชน

เพื่อฝกอบรมให

ความรูดานอาชีพแก

ประชาชน

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระขวัญ

300,000 300,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความรูสามารถ

นําไประยุกตใชใน

การประกอบ

อาชีพได

สํานักงานปลัด

6

โครงการการพัฒนา

เพื่อสงเสริมความมั่ง

คงของชาติ

เพื่อสงเสริมความ

มั่นคงของชาติ

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระขวัญ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ

เขมแข็ง

ประเทศชาติมั่นคง
สํานักงานปลัด

7

โครงการสราง

ภูมิคุมกันและ

ปองกันปญหายา

เสพติดในเยาวชน

นอกสถานศึกษา

เพื่อสงเสริมความรู

และสรางเครือขาย

ปองกันปญหายา

เสพติด

เด็กและเยาวชนใน

เขตพื้นที่ตําบลสระ

ขวัญ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

เด็กและเยาวชน

ไดรับความรูและมี

เครือขายในการ

ปองกันปญหายา

เสพติด

สํานักงานปลัด

หนาที่ 181



หนาที่ 182

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

8

โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง (ตามรอยพอ
 อยูอยางพอเพียง)

เพื่อใหประชาชน
โดยทั่วไปในตําบล มี
การใชชีวิตประจําวัน 
ตามหลักการของ
ความพอเพียง ใชชีวิต
อยางรอบคอบ ไม
ฟุมเฟอย ใช
ทรัพยากรที่มีอยูให
เกิดประโยชน มีคุณคา
 เกิดรายได และลด
รายจายในครัวเรือน

ประชาชนในตําบล
สระขวัญ และ
พนักงานสวนตําบล
และลูกจางประจํา

150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนในตําบลสระ
ขวัญ และพนักงานสวน
ตําบลและลูกจางประจํา
เขารวมโครงการ

ประชาชนในตําบล
สระขวัญ และ
พนักงานสวน
ตําบลและ
ลูกจางประจํา 
สามารถนําไป
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได

สํานักงานปลัด

9

โครงการ "คนดีศรี
ตําบลสระขวัญ"

เพื่อยกยองเชิดชู
เกียรติและเปนขวัญ
กําลังใจแกประชาชน
ผูมีคุณธรรมจริยธรรม
 และมีจิตสาธารณะ

ประชาชนในเขต
ตําบลสระขวัญ

7,000 7,000 7,000 7,000 รอยละประชาชนใน
พื้นที่ตําบลสระขวัญ 
ไดรับการยกยองเชิดชู
เกียรติ

ประชาชนมีความ
ภาคภูมิใจในการ
ไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติ สํานักงานปลัด

10

โครงการ อบต.
เคลื่อนที่พบประชาชน

เพื่อใหประชาชนเขา

มามีสวนรวมในการ

วางแผนพัฒนาของ

องคการบริหารสวน

ตําบลสระขวัญ

ประชาชนในเขต
ตําบลสระขวัญ

100,000 100,000 100,000 รอยละประชาชนใน
พื้นที่ตําบลสระขวัญ ที่
เขารวมโครงการ

ประชาชนชาว
ตําบลสระขวัญได
รวมแสดงปญหา
ความตองการ สํานักงานปลัด

หนาที่ 182



หนาที่ 183

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

11

โครงการสงเสริม/
สนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน

เพื่อรับฟงปญหา

ความตองการของ

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลสระขวัญ

ประชาชนในเขต
ตําบลสระขวัญ

50,000 50,000 50,000 รอยละประชาชนใน
พื้นที่ตําบลสระขวัญ ที่
เขารวมโครงการ

ประชาชนชาว
ตําบลสระขวัญได
รวมแสดงปญหา
ความตองการ

สํานักงานปลัด

12

โครงการอบรม
สงเสริมประชาธิปไตย
ในชุมชน

เพื่อใหความรูเรื่อง

ประชาธิปไตยแก

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลสระขวัญ

ประชาชนในเขต
ตําบลสระขวัญ

30,000 30,000 30,000 รอยละประชาชนใน
พื้นที่ตําบลสระขวัญ ที่
เขารวมโครงการ

ประชาชนชาว
ตําบลสระขวัญได
ความรูเรื่อง
ประชาธิปไตยเพิ่ม
มากขึ้น

สํานักงานปลัด

13

โครงการสรางความ
ปรองดองสมานฉันท
ของคนในชาติ

เพื่อเสริมสรางความ

ปรองดอง ความ

สมานฉันท ลด

ปญหาความขัดแยง 

สรางความมั่นคง

และความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน

ประชาชนในเขต
ตําบลสระขวัญ

50,000 50,000 50,000 รอยละประชาชนใน
พื้นที่ตําบลสระขวัญ ที่
เขารวมโครงการ

ประชาชนชาว
ตําบลสระขวัญ
สามัคคีปรองดอง
กันมากขึ้น

สํานักงานปลัด

รวม 10 1,000,000 1,157,000 1,167,000 1,167,000 1,167,000
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หนาที่ 184

แบบ ผ.๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑. เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๒. ประชาชนมีคุณภาพ

    ๑. ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

        ๑.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

โครงการแขงขัน

กีฬาตานยาเสพติด 

“อบต. สระขวัญคัพ”

เพื่อจัดการแขงขัน

กีฬาตานยาเสพติด

“อบต. สระขวัญคัพ”

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญทั้ง ๒๑ หมูบาน

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง

และมีความรัก

ความสามัคคี

กองการศึกษา

2

โครงการแขงขัน

กีฬาทองถิ่นเกมส

เพื่อเขารวมและ

จัดการแขงขันกีฬา

ทองถิ่นเกมส

ประชาชนบุคลากร

 คณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาฯ ที่อยู

ในเขตพื้นที่ตําบล

สระขวัญและเขต

อําเภอเมืองสระแกว

300,000 300,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ทุกคนที่เขารวม

กิจกรรมมี

สุขภาพที่แข็งแรง

และเกิดความรัก

ความสามัคคีใน

หมูคณะ

กองการศึกษา

3

โครงการแขงขัน

กีฬาฟุตซอลสระ

ขวัญลีก

เพื่อจัดการแขงขัน

กีฬาฟุตซอลลีก

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญและเขตอําเภอ

เมืองสระแกว

300,000 300,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

สุขภาพที่แข็งแรง

เกิดความรัก

ความสามัคคี
กองการศึกษา

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ

โครงการ)
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หนาที่ 185

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ

โครงการ)

4

โครงการจัดงานวัน

ลอยกระทง

เพื่อจัดงานวันลอย

กระทง

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญและประชาชน

ทั่วไป

150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ประชาชนได

ตระหนักและมี

สวนรวมในการ

อนุรักษประเพณี

และวัฒนธรรม

อันดีงาม

กองการศึกษา

5

โครงการบุญผะเหวด

เทศมหาชาด

เพื่อเขารวมการจัด

งานโครงการบุญผะ

เหวดเทศมหาชาด

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญและประชาชน

ทั่วไป

50,000 50,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ประชาชนไดมี

สวนรวมในการ

อนุรักษประเพณี

และวัฒนธรรม

อันดีงาม

กองการศึกษา

6

โครงการจัดกิจกรรม

เทศกาลวัน

เขาพรรษา

เพื่อจัดกิจกรรมเนื่อง

ในวันเขาพรรษา

เด็กและเยาวชน

และประชาชนใน

พื้นที่ เขารวม

กิจกรรมประเพณี

วันเขาพรรษา

30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจของ

ประชาชนในพื้นที่ เขา

รวมกิจกรรม

ประชาชนในพื้นที่

 บุคคลทั่วไป ได

รวมสืบสาน

ประเพณี 

วัฒนธรรม อันดี

งาม

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

7

โครงการแขงขัน

กีฬาฟุตบอลสระ

ขวัญลีก

เพื่อจัดการแขงขัน

กีฬาฟุตบอลลีก

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญและเขตอําเภอ

เมืองสระแกว

150,000 150,000 150,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

สุขภาพที่แข็งแรง

เกิดความรัก

ความสามัคคี
สํานักงานปลัด

หนาที่ 185



หนาที่ 186

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ

โครงการ)

8

โครงการแขงขัน

กีฬาเปตอง

เพื่อจัดการแขงขัน

กีฬาเปตอง

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระ

ขวัญและเขตอําเภอ

เมืองสระแกว

50,000 50,000 50,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

สุขภาพที่แข็งแรง

เกิดความรัก

ความสามัคคี
สํานักงานปลัด

รวม 8 โครงการ 1,200,000 1,200,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000

หนาที่ 186



หนาที่ 186

แบบ ผ.๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑. เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ ๒. ประชาชนมีคุณภาพ

    ๑. ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

         ๑.๘ แผนงานงบกลาง

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการชวยเหลือ
ประชาชนที่เกิดภัย
หรือไดรับผลกระทบ
จากสาธารณภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน

เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนที่เกิดภัย
หรือไดรับผลกระทบ
จากสาธารณภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน

ประชาชนในเขต
พื้นที่ตําบลสระขวัญ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนเขารวม
โครงการเพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความชวยเหลือ
จากการไดรับสา
ธารณภัยพิบัติ
ฉุกเฉินทําใหมี
คณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

2 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อจายเปนคาเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุตาม
หลักเกณฑที่กฎหมาย
หรือระเบียบกําหนดไว

ผูสูงอายุในเขตพื้นที่
ตําบลสระขวัญ

16,500,000 16,500,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 จํานวนรอยละผูสูงอายุ
ไดรับเบี้ยผูสูงอายุครบ

ผูสูงอายุไดรับเงิน
เพื่อไปใชในการ
ดํารงชีวิตทําใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

3 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจายเปนคาเบี้ยยัง
ชีพผูพิการตาม
หลักเกณฑที่กฎหมาย
หรือระเบียบกําหนดไว

ผูพิการในเขต 3,600,000 3,600,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จํานวนรอยละผูพิการ
ไดรับเบี้ยผูพิการครบ

ผูพิการไดรับเงิน
เพื่อไปใชในการ
ดํารงชีวิตทําใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

4 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเปนคาเบี้ยยัง
ชีพผูปวยเอดสตาม
หลักเกณฑที่กฎหมาย
หรือระเบียบกําหนดไว

ผูปวยเอดสในเขต
พื้นที่ตําบลสระขวัญ

200,000 200,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนรอยละผูปวย
เอดสไดรับเบี้ยผูปวย
เอดสครบ

ผูปวยเอดสไดรับ
เงินเพื่อไปใชใน
การดํารงชีวิตทํา
ใหมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ
โครงการ)

หนาที่ 186



หนาที่ 187

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ
โครงการ)

4 โครงการ 25,300,000 25,300,000 31,300,000 31,300,000 31,300,000รวม

หนาที่ 187



หนาที่ 187

แบบ ผ.๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๒. ปรับปรุงปจจัยและกระบวนการผลิตสินคาการเกษตรปลอดภัยใหไดคุณภาพมาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ ๓. ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร

    ๑. ยุทธศาสตร๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและสิ่งแวดลอม

        ๑.๑ แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

โครงการฝกอบรม

และใหความรูดาน

เกษตรกรรม

เพื่ออบรมใหความรู

ดานเกษตรกรรม

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระขวัญ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนไดรับ

ความรูการเกษตรมาก

ขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความรูดาน

เกษตรกรรม

สามารถนําไป

ประยุกตใชได

สํานักงานปลัด

2

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.)

เพื่อสงเสริมอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.)

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระขวัญ

200,000 200,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการมากขึ้น

ประชาชนได

ความรูและมีสวน

รวมในการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช สํานักงานปลัด

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ที่
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

หนาที่ 187



หนาที่ 188

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

3

โครงการฝกอบรม
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อใหประชาชน มี
ความรู ความเขาใจ 
และตระหนักใน
ความสําคัญของการ
ดําเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ประชาชนในเขต
พื้นที่ตําบลสระขวัญ  
    หมูที่ 1-21

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนเขารวม
โครงการมากขึ้น

ประชาชนไดความรู
 ความเขาใจ และ
ตระหนักใน
ความสําคัญของ
การดําเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

สํานักงานปลัด

4

โครงการสงเสริม
การเกษตรปลอด
สารเคมีและลดการ
ใชสารเคมี

เพื่ออบรมใหความรู
และปองกันการใช
สารเคมี

ประชาชนในเขต
พื้นที่ตําบลสระขวัญ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนไดรับความรู
การเกษตรมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความรูและ
สามารถนําไป
ประยุกตใชได

สํานักงานปลัด

4 โครงการ 350,000 450,000 300,000 300,000 300,000รวม

หนาที่ 188



หนาที่ 189

แบบ ผ.๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๓. ฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหมีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก เสริมสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรมโบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ ๔. เขตทองเที่ยวเชิงนิเวศ

    ๑. ยุทธศาสตร ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว

        ๑.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวจังหวัด
สระแกว“เทศกาลดู
ผีเสื้อที่ปางสีดา”

เพื่อจายเปนคาจัด
โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวจังหวัด
สระแกว

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

50,000 50,000 70,000 70,000 70,000 จํานวนรอยละเด็ก 
เยาวชน ประชาชนเขา
รวมโครงการมากขึ้น

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนไดมีสวน
รวมในการสงเสริม
การทองเที่ยวและ
ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
การอนุรักษ
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

กองการศึกษา

2

โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเทศกาลดู
นกอายงั่ว

เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวเทศกาลดู
นกอายงั่ว

หมูที่ ๑๘ บานคลอง
มะละกอ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนรอยละเด็ก 
เยาวชน ประชาชนเขา
รวมโครงการมากขึ้น

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนไดเรียนรู
และมีสวนรวมใน
การอนุรักษนก
อายงั่วที่เปนนกหา
ดูไดยาก

กองการศึกษา

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของ
โครงการ)

หนาที่ 189



หนาที่ 190

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของ
โครงการ)

และเปนการ
สงเสริมการ
ทองเที่ยวของ
ตําบลสระขวัญ
รวมทั้งเปนการ
สรางรายไดใหกับ
ชุมชน

3

โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยว ตําบลสระ
ขวัญ

เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวตําบลสระ
ขวัญ

3 กิจกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

ตําบลสระขวัญ
เปนที่รูจักของ
ประชาชนทั่วไป

กองการศึกษา

4 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงสวนนกบาน
คลองมะละกอใต

1. เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศนใหมีความ
สวยงามเหมาะสม 
สามารถรองรับ
ประชาชนในชุมชน
และพื้นที่ใกลเคียง 
นักทองเที่ยว รวมทั้ง
บุคคลอื่นๆ ที่สนใจมา
ใชบริการไดเปนอยางดี

เชิงปริมาณ: 
ประชาชนในพื้นที่ 
เด็ก เยาวชนและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจ
เขาใชบริการเพิ่ม
มากขึ้น รอยละ 30

3,000,000 1,000,000 5,000,000 จํานวนประชาชนใน
ชุมชนนักทองเที่ยวและ
บุคคลทั่วไป เขามาใช
บริการเพิ่มขึ้นมากกวา
รอยละ 30

ประชาชนในชุมชน
นักทองเที่ยวและ
บุคคลทั่วไปที่
สนใจที่เขามาใช
บริการมีความพึง
พอใจมากกวารอย
ละ 50

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2. เพื่อเพิ่มจํานวน
การใชบริการจาก
ประชาชนในชุมชน
และพื้นที่ใกลเคียง 
รวมทั้งนักทองเที่ยว
และบุคคลอื่นๆ ที่
สนใจมาใชบริการ

 เชิงปริมาณ:
ประชาชนในพื้นที่ 
เด็ก เยาวชน และ
บุคคลทั่วไปที่สนใจ 
มีความพึงพอใจตอ
การเขาใชบริการ 
มากกวารอยละ 50

หนาที่ 190



หนาที่ 191

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของ
โครงการ)

3. เพื่อพัฒนาใหเปน
แหลงทองเที่ยวที่มี
มาตรฐาน

งบอุดหนุน

4. เพื่อเปนการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
ตามธรรมชาติใหคง

อยูและเปนแหลง
เรียนรูเชิงธรรมชาติ
ของชุมชนและบุคคล
ทั่วไป

5. เพื่อเปนการเพิ่ม
รายไดใหกับชุมชน 
สรางอาชีพและ
คุณภาพชีวิตที่ดีใหกับ
ประชาชนในชุมชน

หนาที่ 191



หนาที่ 192

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของ
โครงการ)

5 โครงการจัดทําแผน
พับประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวตําบล
สระขวัญ

1. เพื่อ
ประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวตําบลสระ
ขวัญใหเปนที่รูจัก   2.
 เพื่อเผยแพรกิจกรรม
การทองเที่ยวตางๆ ที่
มีในตําบลสระขวัญ    
                  3. 
เพื่อแนะนําสินคาของ
ตําบลสระขวัญใหเปน
ที่รูจัก

แผนพับเพื่อการ
ประชาสัมพันธที่มี
ความสวยงาม
เหมาะสมเพียงพอ
ตอการ
ประชาสัมพันธใหกับ
ผูที่สนใจ

50,000 50,000 จํานวนผูที่สนใจและ
รูจักแหลงทองเที่ยวใน
ตําบลสระขวัญเพิ่มขึ้น
รอยละ 30

แหลงทองเที่ยว
ตําบลสระขวัญ
เปนที่รูจักของ
ประชาชนทั่วไป

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

6 โครงการอบรมให
ความรูประชาชนใน
แหลงทองเที่ยว

1. เพื่อใหความรูใน
การจัดการแหลง
ทองเที่ยวแกบุคคลที่
เกี่ยวของ     2. 
เพื่อใหมีการนําความรู
ไปใชในการจัดการ
แหลงทองเที่ยวใน
ชุมชนของตนเองได
อยางถูกตองเหมาะสม

ตัวแทนของชุมชน
และบุคคลที่
เกี่ยวของกับการ
จัดการแหลง
ทองเที่ยวในตําบล

50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวที่มีตอการ
จัดการแหลงทองเที่ยว
ในตําบลสระขวัญ

ประชาชนที่ไดรับ
การอบรมสามารถ
นําความรูที่ไดรับ
ไปดําเนินการ
จัดการแหลง
ทองเที่ยวไดอยาง
เหมาะสม

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของ
โครงการ)

7 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผูบริหาร 
และคณะกรรมการ
การทองเที่ยว

1. เพื่อใหผูบริหาร
และคณะกรรมการ
การทองเที่ยว ไดรับ
ความรูและแนวคิดที่
สามารถนํามาตอยอด
เพื่อการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวภายในตําบล
ได           2. เพื่อให
ผูบริหารและ
คณะกรรมการการ
ทองเที่ยว ไดรับการ
พัฒนาเพิ่มพูนความรู
และศักยภาพ 
สามารถนําความรูมา
ถายทอดใหเปน
ประโยชนตอชุมชนได

ผูบริหารและ
คณะกรรมการการ
ทองเที่ยว รวมทั้ง
บุคคลที่เกี่ยวของ

100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ
ผูบริหารและ
คณะกรรมการการ
ทองเที่ยว รวมทั้ง
บุคคลที่เกี่ยวของที่
ไดรับการอบรม

ผูบริหารและ
คณะกรรมการการ
ทองเที่ยว รวมทั้ง
บุคคลที่เกี่ยวของที่
ไดรับการอบรม มี
ศักยภาพในการ
พัฒนาแหลง
ทองเที่ยวและนํา
ความรูจากการ
อบรมมา
ประยุกตใชรวมทั้ง
ถายทอดตอไปได
อยางถูกตอง
เหมาะสม

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของ
โครงการ)

8

โครงการจัดทําปาย
แหลงทองเที่ยว และ
ปายบอกทางไป
แหลงทองเที่ยว

เพื่อบอกที่ตั้ง 
ระยะทาง และ
แนะนําแหลง
ทองเที่ยวในตําบล
สระขวัญ

ประชาชนในพื้นที่ 
นักทองเที่ยวและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจ 
สามารถเขาไปถึง
แหลงทองเที่ยวใน
ตําบลสระขวัญได
อยางถูกตอง

100,000 100,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนในพื้นที่ 
นักทองเที่ยวและบุคคล
ทั่วไปที่สนใจ

ประชาชนในพื้นที่ 
นักทองเที่ยวและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจ
 ไดรับความ
สะดวกสบายและ
สามารถเขาถึง
แหลงทองเที่ยวได
อยางถูกตอง

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

8 โครงการ 150,000 200,000 3,420,000 1,470,000 5,520,000รวม
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แบบ ผ.๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด 1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวได

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ ๕. การบริหารจัดการ

     ๑. ยุทธศาสตร ๕ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ

          ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

เพื่อจายเปนคา
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

ผูที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตกลงจาง
เหมาบริการ

700,000 700,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนรอยละการ
ดําเนินงานเปนไปดวยดี

การดําเนินงานของ
 อบต. สระขวัญ
เปนไปดวยความ
เรียบรอย

สํานักงานปลัด
และกองคลัง

2

โครงการจัดการ
เลือกตั้ง

เพื่อจายเปนคาจัดการ
เลือกตั้ง

ผูบริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาทองถิ่น

2,000,000 500,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนรอยละโครงการ
เลือกตั้งเปนไปดวยดี

การเลือกตั้งเปนไป
ดวยความเรียบรอย สํานักงานปลัด

3

โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)

เพื่อจายเปนคาจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)

ประชาชน จํานวน 
๒๑ หมูบาน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนรอยละโครงการ
แผนเปนไปตามที่
กฎหมายกําหนด

การจัดทําแผน
บรรลุวัตถุประสงค
ที่กําหนดไวและ
เปนไปตาม
กฎหมายกําหนด

สํานักงานปลัด

4

คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม

เพื่อจายเปนคา
บํารุงรักษาและ
ซอมแซม

วัสดุ ครุภัณฑและ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนรอยละวัสดุ
ครุภัณฑ ไดรับการ
ซอมแซม

วัสดุ ครุภัณฑและ
ที่ดินและ
สิ่งกอสรางไดรับ
การบํารุงรักษา
และซอมแซม

สํานักงานปลัด
และกองคลัง

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
(ผลผลิตของ

โครงการ)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
(ผลผลิตของ

โครงการ)

5

คาบํารุงรักษาครุภัณฑ เพื่อจายเปนคา
บํารุงรักษาครุภัณฑ

ครุภัณฑขนาดใหญ 
เชน เครื่องยนต

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนรอยละครุภัณฑ
ไดรับการบํารุงรักษา

ครุภัณฑไดรับการ
บํารุงรักษาสามารถ
ใชงานไดตามปกติ สํานักงานปลัด

6

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษี

เพื่อจัดทําแผนที่ภาษี พื้นที่ตําบลสระขวัญ 1,000,000 500,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนรอยละอบต.
สระขวัญมีแผนที่ภาษีที่
ถูกตองทั่วถึง

อบต.สระขวัญ มี
แผนที่ภาษี
สามารถจัดเก็บ
ภาษีไดถูกตองและ
ทั่วถึง

กองคลัง

7

โครงการฝกอบรม
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทองถิ่นและ
ภาคประชาชน

เพื่อฝกอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ของทองถิ่นและภาค
ประชาชน

คณะผูบริหารสมาชิก
สภาฯ บุคลากรของ
อบต.สระขวัญ ผูนํา
หมูบานและประชาชน

700,000 700,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนรอยละคณะ
ผูบริหารสมาชิกสภาฯ
ไดรับความรูเพิ่มขึ้น

คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ 
บุคลากรของอบต.
สระขวัญ ผูนํา
หมูบานและ
ประชาชนไดรับ
ความรูและ
สามารถนําความรู
มาประยุกตใชใน
การพัฒนาทองถิ่น
ใหเจริญกาวหนา

สํานักงานปลัด
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เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
(ผลผลิตของ

โครงการ)

8

โครงการอบรมให
ความรูเกี่ยวกับ พรบ.
ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540
 แกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา
 พนักงานจาง และ
ประชาขนทั่วไป

เพื่อใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง และ
ประชาชนทั่วไปมี
ความรูความเขาใจ
และปฏิบัติไดถูกตอง
ตาม พรบ.ขอมูล
ขาวสารของราชการ 
พ.ศ.2540

พนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง และ
ประชาชนทั่วไป

23,000 23,000 23,000 23,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนในตําบลสระ
ขวัญ และพนักงานสวน
ตําบลและลูกจางประจํา
เขารวมโครงการ

พนักงานสวนตําบล
 ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง และ
ประชาชนทั่วไปมี
ความรูความเขาใจ
และปฏิบัติได
ถูกตองตาม พรบ.
ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540

สํานักงานปลัด

9

โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
และความโปรงใสใน
การปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวน
ตําบลสระขวัญ

เพื่อใหคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม 
และความโปรงใสใน
การปฏิบัติงาน

คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง

15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละของจํานวน
ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางที่เขารวม
โครงการ

คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวน
ตําบล
ลูกจางประจํา 
และพนักงานจางมี
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ความโปรงใสใน
การปฏิบัติงาน

สํานักงานปลัด
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เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
(ผลผลิตของ

โครงการ)

10

โครงการยกยองผูมี
คุณธรรมและ 
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและ
บริการประชาชนดีเดน

เพื่อยกยองเชิดชู
เกียรติ และเปนขวัญ
กําลังใจแกพนักงาน
สวนตําบล
ลูกจางประจํา  และ
พนักงานจางในการ
ปฏิบัติราชการและ
ใหบริการประชาชน

พนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง

2,300 10,000 10,000 10,000 รอยละของพนักงาน 
สวนตําบล ลูกจาง 
ประจํา และพนักงาน
จางที่ไดรับการเชิดชู
เกียรติ

พนักงานสวนตําบล
 ลูกจางประจํา 
และพนักงานจางมี
ความภาคภูมิใจใน
การไดรับ การเชิดชู
เกียรติ มีขวัญ และ
กําลังใจในการ
ปฏิบัติราชการและ
การใหบริการ
ประชาชน

สํานักงานปลัด

11

โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคการ
เขียนหนังสือราชการ

เพื่อเสริมความรู ความ
เขาใจ เรื่องระเบียบ
งานสารบรรณและ
หลักการเขียนหนังสือ
ราชการที่ถูกตอง

พนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง

23,000 23,000 23,000 23,000 รอยละของพนักงาน 
สวนตําบล 
ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางที่ไดรับการ
เชิดชูเกียรติ

พนักงานสวนตําบล
 ลูกจางประจํา 
และพนักงานจางมี
สมรรถนะในการ
เขียนหนังสือ
ราชการใหถูกตอง 
นํามาสู
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักงานปลัด

หนาที่ 197



หนาที่ 198

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
(ผลผลิตของ

โครงการ)

12

โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อเขาใจทักษะที่
จําเปนที่ตองใชในการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรวมถึงแนว
ทางการนําผลการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไปใช
ในทางปฏิบัติ

พนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนรอยละพนักงาน
สวนตําบล
ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง เขารวม
โครงการ

พนักงานสวน
ตําบล
ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง 
มีความรูความ
เขาใจในการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรวมถึง
แนวทางการนําผล
การประเมินผล
การปฏิบัติงานไปใช
ในทางปฏิบัติ

หนาที่ 198



หนาที่ 199

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
(ผลผลิตของ

โครงการ)

13

โครงการฝกอบรมเชิง
ปฎิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บันทึกบัญชีดวย
ระบบคอมพิวเตอร 
(e-LAAS)

เพื่อเสริมความรู ความ
เขาใจ เกี่ยวกับการ
บันทึกบัญชีดวยระบบ
คอมพิวเตอรของอปท.
(e-LAAS)และเพื่อ
สอดคลองกับนโยบาย
รัฐบาลที่มีวัถุประสงค
ใหมีการปฏิบัติดาน
การเงิน บัญชี 
งบประมาณและงาน
พัสดุไวใชในสวน
ราชการ

เจาหนาผูปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของ

50,000 50,000 50,000      บุคลากร
องคการบริหาร
สวนตําบลสระขวัญ
 สามารถบันทึก
ดวยระบบ
คอมพิวเตอร 
(e-LAAS)และ
ระบบจัดซื้อจัดจาง
(e-GP) ไดครบทุก
ระบบปจจุบัน 
และมาตราฐาน
เดียว และบุคลากร
 มีความเขาใจ 
และมีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน บรรลุ
วัตถุประสงคอยาง
มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ใช
ทรัพยากรคุมคา
สมประโยชน และ
เกิดความ
นาเชื่อถือของ

กองคลัง

หนาที่ 199



หนาที่ 200

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
(ผลผลิตของ

โครงการ)

14

คาวัสดุ เพื่อจายเปนคาวัสดุ เปนวัสดุตาง ๆ ที่
กําหนดไวในระเบียบ
 หนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย 
เชน วัสดุสํานักงาน 
วัสดุกอสราง วัสดุ
ไฟฟาและวิทยุ ฯลฯ

100,000 100,000 100,000 จํานวนรอยละ อบต.
สระขวัญมีวัสดุใชใน
การดําเนินงาน

มีวัสดุตาง ๆ ไวใช
ในการดําเนินงาน
ของอบต.สระขวัญ

สํานักงานปลัด
และกองคลัง

15

โครงการคาจาง
ประเมินผลความพึง
พอใจ

เพื่อจายเปนคาจาง
ประเมินผลความพึง
พอใจของประชาชน
ตอองคการบริหาร
สวนตําบลสระขวัญ

คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง

25,000 25,000 25,000 จํานวนรอยละความพึง
พอใจของประชาชนตอ
องคการบริหารสวน
ตําบลสระขวัญ

ไดรับรูอัตราความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่มารับ
บริการ ที่ อบต.
สระขวัญ และ
นํามาพัฒนาระบบ
การบริหารงานให
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น

สํานักงานปลัด

14 โครงการ 5,630,000 3,713,300 6,696,000 6,671,000 6,671,000รวม

หนาที่ 200



หนาที่ 200

แบบ ผ.๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด 1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวได

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ ๕. การบริหารจัดการ

    ๑. ยุทธศาสตร๕ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ

        ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

เพื่อจายเปนคา
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

ผูที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตกลงจาง
เหมาบริการ

250,000 250,000 700,000 700,000 700,000 จํานวนรอยอบต.สระ
ขวัญเปนไปดวยความ
เรียบรอย

การดําเนินงานของ
 อบต.สระขวัญ
เปนไปดวยความ
เรียบรอย

สํานักงานปลัด

2

โครงการจัดซื้อกรวย
จราจร

เพื่อจัดซื้อกรวยจราจร
 จํานวน 100 อัน

กรวยจราจร จํานวน
 100 อัน

45,000 45,000 45,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยทางถนนมาก
ขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยทาง
ถนน สํานักงานปลัด

3

โครงการจัดซื้อ
กระบองไฟฉุกเฉิน

เพื่อจัดซื้อกระบองไฟ
ฉุกเฉิน จํานวน 42 อัน

กระบองไฟฉุกเฉิน
จํานวน 42 อัน 
(หมูบานละ 2 อัน)

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยทางถนนมาก
ขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยทาง
ถนน สํานักงานปลัด

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของ
โครงการ)

หนาที่ 200



หนาที่ 201

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของ
โครงการ)

4

คาวัสดุ เพื่อจายเปนคาวัสดุ เปนวัสดุตาง ๆ ที่
กําหนดไวในระเบียบ
 หนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย 
เชน วัสดุสํานักงาน 
วัสดุกอสราง วัสดุ
ไฟฟาและวิทยุ ฯลฯ

50,000 50,000 50,000 จํานวนรอยละ อบต.
สระขวัญมีวัสดุใชใน
การดําเนินงาน

มีวัสดุตาง ๆ ไวใช
ในการดําเนินงาน
ของอบต.สระขวัญ

สํานักงานปลัด

4 โครงการ 315,000 315,000 770,000 770,000 815,000รวม

หนาที่ 201



แบบ ผ.๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด 1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวได

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ ๕. การบริหารจัดการ

๑. ยุทธศาสตร ๕ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ

    ๑.๓ แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

เพื่อจายเปนคา
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

ผูที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตกลงจาง
เหมาบริการ

300,000 300,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนรอยละอบต.
สระขวัญเปนไปดวย
ความเรียบรอย

การดําเนินงานของ
 อบต. สระขวัญ
เปนไปดวยความ
เรียบรอย

กองการศึกษา

2

คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม

เพื่อจายเปนคา
บํารุงรักษาและ
ซอมแซม

วัสดุ ครุภัณฑและ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนรอยละอบต.
สระขวัญเปนไปดวย
ความเรียบรอย

วัสดุ ครุภัณฑและ
ที่ดินและ
สิ่งกอสรางไดรับ
การบํารุงรักษา
และซอมแซม

กองการศึกษา

3

คาวัสดุ เพื่อจายเปนคาวัสดุ เปนวัสดุตาง ๆ ที่
กําหนดไวในระเบียบ
 หนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย 
เชน วัสดุสํานักงาน 
วัสดุกอสราง วัสดุ
ไฟฟาและวิทยุ ฯลฯ

50,000 50,000 50,000 จํานวนรอยละ อบต.
สระขวัญมีวัสดุใชใน
การดําเนินงาน

มีวัสดุตาง ๆ ไวใช
ในการดําเนินงาน
ของอบต.สระขวัญ

กองการศึกษา

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของ
โครงการ)

หนาที่ 201



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของ
โครงการ)

3 โครงการ 650,000 650,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000รวม

หนาที่ 202



แบบ ผ.๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด 1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวได

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๕. การบริหารจัดการ

   ๑. ยุทธศาสตร ๕ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ

      ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1
รายจายเพื่อใหไดมา

ซึ่งบริการ

เพื่อจายเปนคา

รายจายเพื่อใหไดมา

ซึ่งบริการ

ผูที่องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นตกลง

จางเหมาบริการ

100,000 100,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

จํานวนรอยละอบต.

สระขวัญเปนไปดวย

ความเรียบรอย

การดําเนินงาน

ของ อบต.สระ

ขวัญเปนไปดวย

ความเรียบรอย

กองสาธารณสุข

2
คาบํารุงรักษาและ

ซอมแซม

เพื่อจายเปนคาคา

บํารุงรักษาและ

ซอมแซม

วัสดุ ครุภัณฑและ

ที่ดินและสิ่งกอสราง
50,000 50,000 500,000 500,000 500,000

จํานวนรอยละ วัสดุ 

ครุภัณฑไดรับการ

บํารุงรักษา

วัสดุ ครุภัณฑ

และที่ดินและ

สิ่งกอสรางไดรับ

การบํารุงรักษา

และซอมแซม

กองสาธารณสุข

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
(ผลผลิตของ

โครงการ)

หนาที่ 202



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
(ผลผลิตของ

โครงการ)

3 คาวัสดุ เพื่อจายเปนคาวัสดุ

เปนวัสดุตาง ๆ ที่

กําหนดไวใน

ระเบียบ หนังสือสั่ง

การของ

กระทรวงมหาดไทย

 เชน วัสดุสํานักงาน

 วัสดุกอสราง วัสดุ

ไฟฟาและวิทยุ ฯลฯ

50,000 50,000 50,000

จํานวนรอยละ อบต.

สระขวัญมีวัสดุใชใน

การดําเนินงาน

มีวัสดุตาง ๆ ไวใช

ในการดําเนินงาน

ของอบต.สระขวัญ

กองสาธารณสุข

3  โครงการ 150,000 150,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000รวม

หนาที่ 203



แบบ ผ.๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด 1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวได

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๕. การบริหารจัดการ

๑. ยุทธศาสตร๕ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ

    ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1
รายจายเพื่อใหไดมา

ซึ่งบริการ

เพื่อจายเปนคา

รายจายเพื่อใหไดมา

ซึ่งบริการ

ผูที่องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นตกลง

จางเหมาบริการ

950,000 950,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

จํานวนรอยละอบต.

สระขวัญเปนไปดวย

ความเรียบรอย

การดําเนินงาน

ของ อบต. สระ

ขวัญเปนไปดวย

ความเรียบรอย

กองชาง

2 คาวัสดุ เพื่อจายเปนคาวัสดุ

เปนวัสดุตาง ๆ ที่

กําหนดไวใน

ระเบียบ หนังสือสั่ง

การของ

กระทรวงมหาดไทย

 เชน วัสดุสํานักงาน

 วัสดุกอสราง วัสดุ

ไฟฟาและวิทยุ ฯลฯ

50,000 50,000 50,000

จํานวนรอยละ อบต.

สระขวัญมีวัสดุใชใน

การดําเนินงาน

มีวัสดุตาง ๆ ไวใช

ในการดําเนินงาน

ของอบต.สระขวัญ

กองชาง

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนาที่ 203



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

3

คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม

เพื่อจายเปนคา
บํารุงรักษาและ
ซอมแซม

วัสดุ ครุภัณฑและ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนรอยละอบต.
สระขวัญเปนไปดวย
ความเรียบรอย

วัสดุ ครุภัณฑและ
ที่ดินและ
สิ่งกอสรางไดรับ
การบํารุงรักษา
และซอมแซม

กองชาง

2 โครงการ 950,000 950,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000รวม

หนาที่ 204



หนาที่ 204

แบบ ผ.๐๑

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด 1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวได

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๕. การบริหารจัดการ

๑. ยุทธศาสตร๕ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ

    ๑.๖ แผนงานงบกลาง

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1
เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

เพื่อจายเปนคาสมทบ
กองทุนประกันสังคม

กองทุนประกันสังคม
จังหวัดสระแกว

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
จํานวนรอยละลูกจาง
และพนักงานไดรับเงิน
ประกันสังคมตามสิทธิ

ลูกจางและ
พนักงานจางไดรับ
เงินประกันสังคม
ตามสิทธิ

กองคลัง

2 รายจายตามขอผูกพัน
เพื่อจายเปนรายจาย
ตามขอผูกพัน

สมทบกองทุน
หลักประกันสังคม
สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนคา
ทุนการศึกษาครู
ผูดูแลเด็ก ฯลฯ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

จํานวนรอยละ
ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ดําเนินงานตามรายจาย

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ดําเนินงานตาม
รายจายตามขอ
ผูกพัน

     สํานักงาน
ปลัด        กอง

คลัง  กอง
การศึกษา

3

เงินสมทบกองทุน

บําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวน

ทองถิ่น (กบท.)

เพื่อจายเปนคาเงิน

สมทบกองทุน

บําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวน

ทองถิ่น

กองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการ

สวนทองถิ่น

300,000 300,000 400,000 400,000 400,000

จํานวนรอยละ

ขาราชการไดรับ

บําเหน็จตามที่สิทธิจะ

ไดรับ

ขาราชการไดรับ

บําเหน็จบํานาญ

ตามสิทธิที่พึงจะ

ไดรับ

กองคลัง

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนาที่ 204



หนาที่ 205

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

3 โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000รวม

หนาที่ 205



แบบ ผ. ๐1

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    1.1 แผนงานการพาณิชย 2 10,060,000 2 7,606,000 2 9,000,000        3 28,000,000 1 4,500,000 10 59,166,000

    1.2 งานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 70,000,000 8 93,700,000 3 38,000,000 17 201,700,000

    1.2 งานการเกษตร 1 6,000,000 1 6,000,000

รวม 2 10,060,000      2 7,606,000        8 79,000,000      11 121,700,000     5 42,500,000      28 266,866,000

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

   ๑.๑ แผนงาน การศึกษา 5 5,070,000 5 5,070,000 2 4,970,000 2 4,970,000 2 4,970,000 16 25,050,000

   ๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 25,000 2 55,000 2 55,000 2 55,000 1 55,000 8 245,000

   ๑.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 178,000 2 178,000 2 178,000 2 178,000 2 178,000 10 890,000

   ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข 2 735,000 2 735,000 2 735,000 2 735,000 2 735,000 10 3,675,000

   ๑.๕ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 260,000 2 260,000 2 260,000 2 260,000 2 260,000 10 1,300,000

   ๑.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7 570,000 7 570,000 4 680,000 4 680,000 4 680,000 26 3,180,000

   ๑.๗ แผนงานเคหะและชุมชน 2 3,000,000 2 3,000,000 2 3,000,000 2 3,000,000 2 3,000,000 10 15,000,000

รวม 21 9,838,000        22 9,868,000        16 9,878,000        16 9,878,000          15 9,878,000        90 49,340,000

รวมทั้งสิ้น 23     19,898,000     24     17,474,000     24     88,878,000     27     131,578,000    20    52,378,000     118   316,206,000    

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ รวม 5 ป

ยุทธศาสตร

ป ๒๕๖๕

หนาที่ 205



หนาที่ 206

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔. ประสิทธิภาพระบบโครงสรางพื้นฐานการสงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการดานสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑. การคมนาคมสะดวก

    1. ยุทธศาสตรที่  1   การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  

        1.1 แผนงานที่  1  แผนงานการพาณิชย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ

โครงการ)
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

โครงการกอสราง

ระบบประปาผิวดิน

ขนาดใหญมาก หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชน หมูที่

 7 มีน้ําอุปโภค – 

บริโภคเพียงพอตอ

ความตองการ

ประชาชน หมูที่ 7

 ตําบลสระขวัญ

 5,030,000    3,500,000

ประชาชนหมูที่ 

7 มีน้ําประปา 

อุปโภค บริโภค 

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนหมูที่ 7

 มีน้ําประปา 

อุปโภค – บริโภค

 ที่พอเพียง

กองชาง  

อบจ. 

หนวยงานอื่น

2

โครงการกอสราง

ระบบประปาผิวดิน

ขนาดใหญมาก หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชน หมูที่

 1 มีน้ําอุปโภค -

บริโภค เพียงพอตอ

ความตองการ

ประชาชน หมูที่ 1

 ตําบลสระขวัญ

 5,030,000

ประชาชนหมูที่ 

1 มีน้ําประปา 

อุปโภค บริโภค 

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนหมูที่ 1

 มีน้ําประปา 

อุปโภค – บริโภค

 ที่พอเพียง

กองชาง  

อบจ. 

หนวยงานอื่น

3

โครงการกอสราง

ระบบประปาผิวดิน

ขนาดใหญมาก หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชน หมูที่

 4 มีน้ําอุปโภค -

บริโภค เพียงพอตอ

ความตองการ

ประชาชน หมูที่ 4

 ตําบลสระขวัญ

 5,030,000

ประชาชนหมูที่ 

4 มีน้ําประปา 

อุปโภค บริโภค 

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนหมูที่ 4

 มีน้ําประปา 

อุปโภค – บริโภค

 ที่พอเพียง

กองชาง  

อบจ. 

หนวยงานอื่น

     ผลที่คาดวา 

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ

หนาที่ 206



หนาที่ 207

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ

โครงการ)
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

     ผลที่คาดวา 

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

4

โครงการกอสราง

ระบบประปาหมูบาน

แบบบาดาลขนาด

กลาง หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนหมูที่

 7  มีน้ําอุปโภค– 

บริโภคเพียงพอตอ

ความตองการ

ประชาชน หมูที่ 7

 ตําบลสระขวัญ

 2,576,000

ประชาชนหมูที่ 

7 มีน้ําประปา 

อุปโภค บริโภค 

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนหมูที่ 7

 มีน้ําประปา 

อุปโภค – บริโภค

 ที่พอเพียง

กองชาง  

อบจ. 

หนวยงานอื่น

5

โครงการกอสราง

ระบบประปาบาดาล

ขนาดใหญมาก ตาม

แบบกรมทรัพยากรน้ํา

 หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนหมูที่

 9  มีน้ําอุปโภค– 

บริโภคเพียงพอตอ

ความตองการ

ประชาชน หมูที่ 9

ตําบลสระขวัญ

 4,500,000

ประชาชนหมูที่ 

9 มีน้ําประปา 

อุปโภค บริโภค 

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนหมูที่ 9

 มีน้ําประปา 

อุปโภค – บริโภค

 ที่พอเพียง

กองชาง  

อบจ. 

หนวยงานอื่น

6

โครงการกอสราง

ระบบประปาบาดาล

ขนาดใหญมาก ตาม

แบบกรมทรัพยากรน้ํา

 หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชนหมูที่

 12  มีน้ําอุปโภค– 

บริโภคเพียงพอตอ

ความตองการ

ประชาชน หมูที่ 

12 ตําบลสระขวัญ

   4,500,000

ประชาชนหมูที่ 

12 มีน้ําประปา

 อุปโภค บริโภค 

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนหมูที่ 

12 มีน้ําประปา 

อุปโภค – บริโภค

 ที่พอเพียง

กองชาง  

อบจ. 

หนวยงานอื่น

7

โครงการกอสราง

ระบบประปาบาดาล

ขนาดใหญมาก ตาม

แบบกรมทรัพยากรน้ํา

 หมูที่ 16

เพื่อใหประชาชนหมูที่

 16  มีน้ําอุปโภค– 

บริโภคเพียงพอตอ

ความตองการ

ประชาชน หมูที่ 

16 ตําบลสระขวัญ

 4,500,000

ประชาชนหมูที่ 

16 มีน้ําประปา

 อุปโภค บริโภค 

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนหมูที่ 

16 มีน้ําประปา 

อุปโภค – บริโภค

 ที่พอเพียง

กองชาง  

อบจ. 

หนวยงานอื่น

หนาที่ 207



หนาที่ 208

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ

โครงการ)
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

     ผลที่คาดวา 

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

8

โครงการกอสราง

ระบบประปาบาดาล

ขนาดใหญมาก ตาม

แบบกรมทรัพยากรน้ํา

 หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนหมูที่

 14  มีน้ําอุปโภค– 

บริโภคเพียงพอตอ

ความตองการ

ประชาชน หมูที่ 

14 ตําบลสระขวัญ

 4,500,000

ประชาชนหมูที่ 

14 มีน้ําประปา

 อุปโภค บริโภค 

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนหมูที่ 

14 มีน้ําประปา 

อุปโภค – บริโภค

 ที่พอเพียง

กองชาง  

อบจ. 

หนวยงานอื่น

9

กอสรางระบบประปา

ขนาดใหญพรอม

อุปกรณและระบบ

ไฟฟา  หมูที่ 1

เพื่อกอสรางระบบ

ประปาขนาดใหญ

พรอมอุปกรณและ

ระบบไฟฟา

หมู ๑ บานน้ําซับ

บริเวณสระน้ํา

อบต.สระขวัญ

 20,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชในการ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดไวใชใน

การอุปโภคและ

บริโภค

กองชาง  

อบจ. 

หนวยงานอื่น

รวม 9 โครงการ - 10,060,000 7,606,000 9,000,000 28,000,000 4,500,000
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หนาที่ 208

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔. ประสิทธิภาพระบบโครงสรางพื้นฐานการสงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการดานสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑. การคมนาคมสะดวก

    1. ยุทธศาสตรที่  1   การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  

        1.2 แผนงานที่  2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

โครงการกอสรางถนน
แอสฟสติกคอนกรีต
สายบานเนินไทร – ทุง
พลวง

เพื่อใหประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
ใชถนน

ประชาชนในพื้นที่ตําบล
สระขวัญ มีความ
ปลอดภัยในการใชถนน

    10,000,000

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใชถนน
มากยิ่งขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใชถนน ลด
อุบัติเหตุ

กองชาง อบจ. 

หนวยงานอื่น

2

โครงการกอสรางถนน
แอสฟสติก คอนกรีต
สายบานน้ําซับ – บาน
คลองอาง

เพื่อใหประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
ใชถนน

ประชาชนในพื้นที่ตําบล
สระขวัญ มีความ
ปลอดภัยในการใชถนน

    30,000,000

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใชถนน
มากยิ่งขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใชถนน ลด
อุบัติเหตุ

กองชาง อบจ. 

หนวยงานอื่น

3
โครงการซอมแซมถนน
สายสุวรรณศร – บาน
ใหมถาวร

เพื่อใหประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
ใชถนน

ประชาชนในพื้นที่ตําบล
สระขวัญ มีความ
ปลอดภัยในการใชถนน

      10,000,000

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใชถนน
มากยิ่งขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใชถนน ลด
อุบัติเหตุ

กองชาง อบจ. 

หนวยงานอื่น

งบประมาณและที่มา

     ผลที่คาดวา

 จะไดรับ
หนวยงานรับผิดชอบ

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ
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หนาที่ 209

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

     ผลที่คาดวา

 จะไดรับ
หนวยงานรับผิดชอบ

4
โครงการซอมแซมถนน
สายเนินผาสุก – โคก
ขาวเหนียวนอย

เพื่อใหประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
ใชถนน

ประชาชนในพื้นที่ตําบล
สระขวัญ มีความ
ปลอดภัยในการใชถนน

      10,000,000

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใชถนน
มากยิ่งขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใชถนน ลด
อุบัติเหตุ

กองชาง อบจ. 

หนวยงานอื่น

5

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 12 บานทุงหิน

โคน ขนาด 5x1.739

 กม. มีไหลทางขางละ

 0.5 ม.

เพื่อใหประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
ใชถนน

ประชาชนในพื้นที่ตําบล
สระขวัญ มีความ
ปลอดภัยในการใชถนน

      5,000,000

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใชถนน
มากยิ่งขึ้น

ประชาชนใน
พื้นที่มีถนนที่
สะดวก ปลอดัย
ในการสัญจร

กองชาง อบจ. 

หนวยงานอื่น

6

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 7 บานใหมไพร

วัลย (กลุมทาไมแดง 

ขนาด 5x0.750 กม.

 มีไหลทางขางละ 0.5

 ม.

เพื่อใหประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
ใชถนน

ประชาชนในพื้นที่ตําบล
สระขวัญ มีความ
ปลอดภัยในการใชถนน

        2,000,000

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใชถนน
มากยิ่งขึ้น

ประชาชนใน
พื้นที่มีถนนที่
สะดวก ปลอดัย
ในการสัญจร

กองชาง อบจ. 

หนวยงานอื่น
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หนาที่ 210

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

     ผลที่คาดวา

 จะไดรับ
หนวยงานรับผิดชอบ

7

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 14 บานคลอง

มะละกอ-เนินโคราช 

ขนาด 4x0.300 กม.

 มีไหลทางขางละ 0.5

 ม.

เพื่อใหประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
ใชถนน

ประชาชนในพื้นที่ตําบล
สระขวัญ มีความ
ปลอดภัยในการใชถนน

           700,000

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใชถนน
มากยิ่งขึ้น

ประชาชนใน
พื้นที่มีถนนที่
สะดวก ปลอดัย
ในการสัญจร

กองชาง อบจ. 

หนวยงานอื่น

8

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 19 บานหนอ

โสน-โคกอีแซว ขนาด

 4x0.245 กม.มีไหล

ทางขางละ 0.5 ม.

เพื่อใหประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
ใชถนน

ประชาชนในพื้นที่ตําบล
สระขวัญ มีความ
ปลอดภัยในการใชถนน

         600,000

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใชถนน
มากยิ่งขึ้น

ประชาชนใน
พื้นที่มีถนนที่
สะดวก ปลอดัย
ในการสัญจร

กองชาง อบจ. 

หนวยงานอื่น

9

โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง หมูที่ 3 

บานแกงสีเสียด ขนาด

 6x5.398 กม. มี

ไหลทางขางละ 0.5 ม.

เพื่อใหประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
ใชถนน

ประชาชนในพื้นที่ตําบล
สระขวัญ มีความ
ปลอดภัยในการใชถนน

      28,000,000

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใชถนน
มากยิ่งขึ้น

ประชาชนใน
พื้นที่มีถนนที่
สะดวก ปลอดัย
ในการสัญจร

กองชาง อบจ. 

หนวยงานอื่น
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หนาที่ 211

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

     ผลที่คาดวา

 จะไดรับ
หนวยงานรับผิดชอบ

10

โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง หมูที่ 15

 บานเนินไทร-แกง

สีเสียด ขนาด 

6x2.976 กม. มีไหล

ทางขางละ 0.5 ม.

เพื่อใหประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
ใชถนน

ประชาชนในพื้นที่ตําบล
สระขวัญ มีความ
ปลอดภัยในการใชถนน

      16,000,000

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใชถนน
มากยิ่งขึ้น

ประชาชนใน
พื้นที่มีถนนที่
สะดวก ปลอดัย
ในการสัญจร

กองชาง อบจ. 

หนวยงานอื่น

11

โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง หมูที่ 20

 บานคลองอาง ขนาด

 6x5 กม. มีไหลทาง

ขางละ 0.5 ม.

เพื่อใหประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
ใชถนน

ประชาชนในพื้นที่ตําบล
สระขวัญ มีความ
ปลอดภัยในการใชถนน

    22,500,000

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใชถนน
มากยิ่งขึ้น

ประชาชนใน
พื้นที่มีถนนที่
สะดวก ปลอดัย
ในการสัญจร

กองชาง อบจ. 

หนวยงานอื่น

12

โครงการกอสรางถนน

ดินลูกรัง หมูที่ 14 

บานคลองมะละกอ-

ทางหลวงชนบท สาย 

5056 ขนาด 

4x1.430 กม. มีไหล

ทางขางละ0.5 ม.

เพื่อใหประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
ใชถนน

ประชาชนในพื้นที่ตําบล
สระขวัญ มีความ
ปลอดภัยในการใชถนน

      1,900,000

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใชถนน
มากยิ่งขึ้น

ประชาชนใน
พื้นที่มีถนนที่
สะดวก ปลอดัย
ในการสัญจร

กองชาง อบจ. 

หนวยงานอื่น

13
กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 4

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เสนกษิณฟารม 

8x3,500

ประชาชน หมูที่ 4 

บานทุงพลวง
   16,000,000

จํานวนรอยละ

ประชาชน

สัญจรสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัย

จากการสัญจร

ไปมา

กองชาง อบจ. 

หนวยงานอื่น
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หนาที่ 212

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

     ผลที่คาดวา

 จะไดรับ
หนวยงานรับผิดชอบ

14
กอสรางถนนแอสฟส

ติก หมูที่ 13

เพื่อกอสรางถนน

แอสฟสติก เชื่อม

ระหวางหมูที่ 15 

และหมูที่ 13 เสน

คลองชาง ระยะทาง

 3 กม.

กอสรางถนนแอสฟสติก
 เสนคลองชาง-หนอง
ปรือ ระยะทาง 3 กม.

   20,000,000

จํานวนรอยละ

ประชาชน

สัญจรสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัย

จากการสัญจร

ไปมา

กองชาง

15
กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 15

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

คลองอารางไปบาน

หนองปรือ 5x4,000

ประชาชน หมูที่ 15 

บานเนินไทร
   12,000,000

จํานวนรอยละ

ประชาชน

สัญจรสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัย

จากการสัญจร

ไปมา

กองชาง อบจ. 

หนวยงานอื่น

16
กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 15

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 บานเนินไทรไป

กลุมคลองชาง 

5x3,000

ประชาชน หมูที่ 15 

บานเนินไทร
     9,000,000

จํานวนรอยละ

ประชาชน

สัญจรสะดวก

มากขึ้น

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัย

จากการสัญจร

ไปมา

กองชาง อบจ. 

หนวยงานอื่น

รวม 16 โครงการ - 0 0 70,000,000 93,700,000 30,000,000
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔. ประสิทธิภาพระบบโครงสรางพื้นฐานการสงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการดานสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑. การคมนาคมสะดวก

    1. ยุทธศาสตรที่  1   การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  

        1.3 แผนงานที่ 3 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

โครงการขุดสระน้ํา เพื่อขุดสระน้ํา กลุม
คลองชาง ประชาชน
มีน้ําไวอุปโภค-บริโภค
เพียงพอ ขนาด
150x200x10 ม.

ประชาชน หมูที่ 4
 บานทุงพลวง

   6,000,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา 
อุปโภค-บริโภค
ในการเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไว
ใชในการอุปโค-
บริโค และ
การเกษตร

กองชาง  อบจ. 
หนวยงานอื่น

รวม 1 โครงการ - 0 0 0 0 6,000,000

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่มา

     ผลที่คาดวา
 จะไดรับ

หนวยงานรับผิดชอบ

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
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หนาที่ 213

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑. เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสระแกวยุทธศาสตรที่ ๒. ประชาชนมีคุณภาพ

    ๑. ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

       ๑.๑ แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

อุดหนุนโรงเรียนใน
เขตพื้นที่ตําบลสระ
ขวัญเขารวมการ
แขงขันทักษะทาง
วิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคกลาง
และภาคตะวันออก
และระดับประเทศ

เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการของ
นักเรียนในดานตางๆ

นักเรียนในโรงเรียน
ที่อยูในเขตพื้นที่
ตําบลสระขวัญ   ทั้ง
 10 โรงเรียน

150,000 150,000 170,000 170,000 170,000

จํานวนรอยละ น.ร.
ไดรับประสบการณ
และมีการพัฒนา
ตัวเองมากขึ้น

นักเรียนไดรับ
ประสบการณ
และมีการพัฒนา
ตนเองใหมีพรอม
ในการแขงขันใน
ระดับตาง ๆ กองการศึกษา

2

อุดหนุนโรงเรียนใน
เขตพื้นที่ตําบลสระ
ขวัญโครงการ
อาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียน

เพื่อใหนักเรียนไดรับ
ประทานอาหาร
อยางทั่วถึงตาม
นโยบายของรัฐบาล

นักเรียนในเขต
พื้นที่ตําบลสระขวัญ
   ทั้ง 10 โรงเรียน

4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000

จํานวนรอยละน.ร.มี
สุขภาพตาม
พัฒนาการตามวัย

นักเรียนมีสุขภาพ
ที่แข็งแรงมี
พัฒนาการตามวัย กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ขององคการบริหารสวนตําบลสระขวัญอําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
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หนาที่ 214

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

3

อุดหนุนโรงเรียนใน
เขตพื้นที่ตําบลสระ
ขวัญโครงการ
พัฒนาศักยภาพเด็ก
ปฐมวัย

เพื่อใหเด็กนักเรียน
ในระดับปฐมวัย
ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ

เด็กนักเรียนใน
ระดับชั้นปฐมวัยใน
เขตพื้นที่ตําบลสระ
ขวัญ ทั้ง 10 
โรงเรียน

40,000 40,000

จํานวนรอยละ น.ร.
ปฐมวัยมีการพัฒนา
มากขึ้น

นักเรียนใน
ระดับชั้นปฐมวัย
ไดรับการพัฒนา
และมีพัฒนาการ  
 ที่ดีขึ้น

กองการศึกษา

4

อุดหนุนโรงเรียนใน
เขตพื้นที่ตําบลสระ
ขวัญ โครงการ
นิทรรศการวิชาการ
แสดงผลงานนักเรียน
 กลุมเครือขายสระ
ขวัญ “เปดประตู
โรงเรียนสูชุมชน”

เพื่อใหนักเรียนใน
เขตพื้นที่ตําบลสระ
ขวัญไดแสดง
ศักยภาพของตนเอง
และไดแสดงผลงาน
เพื่อใหชุมชนไดรับรู
รับทราบ

เด็กนักเรียนในเขต
พื้นที่ตําบลสระขวัญ
 ทั้ง 10 โรงเรียน

30,000 30,000

จํานวนรอยละ น.ร.
ในเครือขายเขารวม
โครงการเพิ่มขึ้น

นักเรียนไดแสดง
ศักยภาพของ
ตนเองและได
แสดงผลงานให
ชุมชนไดรับรู
รับทราบ ทําให
ชุมชนไดมีสวน
รวมในการพัฒนา
การศึกษา

กองการศึกษา

5

อุดหนุนโรงเรียนใน
เขตพื้นที่ตําบลสระ
ขวัญ โครงการ
ปองกันยาเสพติด

เพื่อจัดกิจกรรมให
ความรูในเรื่องยา
เสพติด

นักเรียนในเขต
พื้นที่ตําบลสระขวัญ
 ทั้ง 10 โรงเรียน

50,000 50,000

จํานวนรอยละ น.ร.
มีความรูดานยาเสพ
ติดมากขึ้น

นักเรียนมีความรู
ความเขาใจใน
เรื่องยาเสพติด กองการศึกษา

5 โครงการ 5,070,000 5,070,000 4,970,000 4,970,000 4,970,000รวม
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑. เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสระแกวยุทธศาสตรที่ ๒. ประชาชนมีคุณภาพ

    ๑. ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

       ๑.2 แผนงานบริหารทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

อุดหนุนเทศบาล

ตําบลศาลาลําดวน

โครงการศูนยรวม

ขอมูลขาวสารการ

ซื้อหรือจางของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

เพื่อใหศูนยขอมูล

จัดซื้อจัดจางของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นไดรับการ

ดูแลและพรอม

ใหบริการ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่อยูใน

เขตพื้นที่อําเภอ

เมืองสระแกว
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

จํานวนรอยละของ

ขอมูลขาวสารการ

ใหบริการเพิ่มขึ้น

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นมี

ศูนยขอมูล

ขาวสารที่พรอม

ใหบริการ สํานักงานปลัด

2

โครงการอุดหนุน 

การจัดทําปาย

ประชาสัมพันธ

เผยแพรหลักปรัชฐา

เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อเผยแพร

โครงการและ

กิจกรรมเฉลิมพระ

เกียรติ เนื่องใน

โอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรม

ราชาภิเษกจังหวัด

สระแกว

30,000 30,000 30,000 30,000

จัดทําปาย

ประชาสัมพันธ ตาม

แบบของ สนง.โยธาธิ

การและผังเมือง

จังหวัดสระแกว

ปาย

ประชาสัมพันธ 

ตามแบบของ 

สนง.โยธาธิการ

และผังเมือง

จังหวัดสระแกว

สํานักงานปลัด

2 โครงการ 25,000 55,000 55,000 55,000 55,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ขององคการบริหารสวนตําบลสระขวัญอําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ

โครงการ)
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑. เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสระแกวยุทธศาสตรที่ ๒. ประชาชนมีคุณภาพ

    ๑. ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

        ๑.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
เมืองสระแกว
โครงการปองกัน
และลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาล ปใหมและ
วันสงกรานต

เพื่อเปนการปองกัน
และลดอุบัติเหตุใน
เขตพื้นที่ตําบล     
สระขวัญชวง
เทศกาลปใหมและ
วันสงกรานต

ประชาชนในเขต
พื้นที่ตําบลสระขวัญ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

จํานวนรอยละการ
ปองกันและลด
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนในเขต
พื้นที่ตําบลสระ
ขวัญไดรับความ
ปลอดภัย

สํานักงานปลัด

2

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบานในเขตพื้นที่
ตําบลสระขวัญ 
โครงการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลป
ใหมและวันสงกรานต

เพื่อเปนการปองกัน
และลดอุบัติเหตุใน
เขตพื้นที่ตําบล     
สระขวัญชวง
เทศกาลปใหมและ
วันสงกรานต

ประชาชนในเขต
พื้นที่ตําบลสระขวัญ
 และที่ใชรถใชถนน

168,000 168,000 168,000 168,000 168,000

จํานวนรอยละการ
ปองกันและลด
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนในเขต
พื้นที่ตําบลสระ
ขวัญไดรับความ
ปลอดภัย

สํานักงานปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ขององคการบริหารสวนตําบลสระขวัญอําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

หนาที่ 216



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

2 โครงการ 178,000 178,000 178,000 178,000 178,000รวม

หนาที่ 217



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑. เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสระแกวยุทธศาสตรที่ ๒. ประชาชนมีคุณภาพ

    ๑. ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

       ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของ

โครงการ)
 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI)

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน (อสม.) ทั้ง 21 

หมูบาน เพื่อดําเนินงานดาน

สาธารณสุข

เพื่อให อสม.แตละ

หมูบานไดดําเนินงาน

ดานสาธารณสุขใหเกิด

ประโยชนแกประชาชน

ประชาชนและ อสม.

 ในเขตพื้นที่ตําบล

สระขวัญ

  315,000 315,000 315,000 315,000 315,000

จํานวนรอยละ 

อสม.ใหบริการ

ดีขึ้น

ประชาชนไดรับ

การใหบริการ

ดานสาธารณสุข

 และอสม.ไดรับ

การพัฒนา

กอง

สาธารณสุข

2

โครงการอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 
1-21

เพื่ออุดหนุน
คณะกรรมการหมูบานทั้ง
 21 หมูบาน ในการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

อบรมรณรงคและ
ปองกันดาน
สาธารณสุข หมูบาน
ละ 3 โครงการ 
จํานวน 21 หมูบาน

     420,000      420,000      420,000      420,000      420,000

จํานวนรอยละ
ประชาชนเขา
รวมโครงการ

ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม 2 โครงการ   735,000   735,000   735,000   735,000   735,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ขององคการบริหารสวนตําบลสระขวัญอําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวา จะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

หนาที่ 217



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑. เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสระแกวยุทธศาสตรที่ ๒. ประชาชนมีคุณภาพ

    ๑. ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

        ๑.๕  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI)

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัด

สระแกวโครงการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดของศูนย

อํานวยการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด

สระแกว

เพื่ออบรมใหความรูและ

บําบัดผูติดยาเสพติดให

กลับตัวเปนคนดีและ

สามารถอยูในสังคมได

ผูติดยาเสพติดหรือ

ผูที่สมัครใจเขารับ

การบําบัดฟนฟู
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

จํานวนรอยละผู

ติดยาเสพติด

ลดลง

ผูติดยาเสพติด

ไดรับความรู

และไดรับการ

บําบัดทําให

ปญหายาเสพ

ติดลดลง

สํานักงาน

ปลัด

2

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 

โครงการยุทธศาสตรสระแกว

เมืองแหงความสุขภายใต 4 ดี 

วิถีพอเพียง

เพื่อสรางความเขมแข็ง

และสนับสนุนการมีสวน

รวมของประชาชน

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระขวัญ

 ทั้ง 21 หมูบาน
210,000 210,000 210,000 210,000 210,000

จํานวนรอยละ

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้นและมี

ความสุข

สํานักงาน

ปลัด

2 โครงการ 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ขององคการบริหารสวนตําบลสระขวัญอําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวา จะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

หนาที่ 218



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑. เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสระแกวยุทธศาสตรที่ ๒. ประชาชนมีคุณภาพ

    ๑. ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

       ๑.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด

 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI)

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่

ตําบลสระขวัญ โครงการแขงขัน

กีฬานักเรียนกลุมเครือขายสระ

ขวัญ

เพื่อจัดการแขงขันกีฬา

นักเรียนในเครือขาย

ตําบลสระขวัญ

นักเรียนในเขตพื้นที่

ตําบลสระขวัญทั้ง 

10 โรงเรียน

80,000 80,000 90,000 90,000 90,000

จํานวนรอยละ

น.ร.เขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

นักเรียนมี

สุขภาพรางกาย

ที่แข็งแรง

กองการศึกษา

2

อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่

ตําบลสระขวัญโครงการปฏิบัติ

ธรรมสูเยาวชน

เพื่อจัดฝกอบรมใหกับ

นักเรียนในเขตพื้นที่

ตําบลสระขวัญ

นักเรียนในเขตพื้นที่

ตําบลสระขวัญ ทั้ง 

10 โรงเรียน

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

จํานวนรอยละ

น.ร.เขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

นักเรียนไดมี

ความรูและฝก

ปฏิบัติธรรม 

สามารถนําไป

ระยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ขององคการบริหารสวนตําบลสระขวัญอําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวา จะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของ

โครงการ)

หนาที่ 219



เปาหมาย ตัวชี้วัด

 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI)

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวา จะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของ

โครงการ)

3

อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่

ตําบลสระขวัญโครงการปฏิบัติ

ธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

เพื่อจัดฝกอบรมและฝก

ปฏิบัติธรรมใหกับ

นักเรียนในระดับชั้น

มัธยมศึกษา

นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา ในเขต

พื้นที่ตําบลสระขวัญ

50,000 50,000

จํานวนรอยละ 

น.ร.เขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น

นักเรียนไดรับ

ความรูและได

ฝกปฏิบัติธรรม 

สามารถนําไป

ประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได

กองการศึกษา

4

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัด

สระแกวโครงการกอสรางอุทยาน

พุทธมณฑลสระแกว

เพื่อกอสรางอุทยาน

พุทธมณฑลจังหวัด

สระแกว

ประชาชนในเขต

พื้นที่จังหวัด

สระแกวและ

ประชาชนทั่วไป

100,000 100,000

จํานวนรอยละ

โครงการ

กอสรางอุทยาน

พุทธมณฑล

สระแกวได

มาตรฐาน

ประชาชนไดมีที่

ยึดเหนี่ยวจิตใจ

และมีศูนยรวม

ในการทํา

กิจกรรม

กองการศึกษา

5

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ

เมืองสระแกว โครงการจัดงานสืบ

สานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา 

จังหวัดสระแกว

เพื่อสงเสริมและสืบสาน

ประเพณีและวัฒนธรรม

ประชาชนในเขต

พื้นที่จังหวัด

สระแกวและ

ประชาชนทั่วไป

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

จํานวนรอยละ

ประชาชนมีสวน

รวมมากขึ้น

ประชาชนไดมี

สวนรวมในการ

สืบสาน

ประเพณีและ

วัฒนธรรม

กองการศึกษา

6

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลสระ

ขวัญ โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ

ตานยาเสพติด

เพื่อจัดงานประเพณีบุญ

บั้งไฟ

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระขวัญ

และประชาชนทั่วไป

200,000 200,000 500,000 500,000 500,000

จํานวนรอยละ

ประชาชน

ประเพณีบุญบั้ง

ไฟเพิ่มขึ้น

ประชาชนไดมี

สวนรวมในการ

อนุรักษศิลปะ

และ         

วัฒนธรรม

กองการศึกษา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI)

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวา จะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของ

โครงการ)

7

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตําบล

สระขวัญ โครงการปฏิบัติธรรม

เฉลิมพระเกียรติฯ บวชเนกขัม

มะ-ชีพราหมณและแสดงธรรม

เทศนามหาชาด เวสสันดรชาดก

เพื่อปฏิบัติธรรม เฉลิม

พระเกียรติ บวชบี

พราหมณ และจัดงาน

แสดงธรรมเทศนามหา

ชาดเวสสันดรชาดก

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระขวัญ
50,000 50,000

จํานวนรอยละ

ประชาชนมีสวน

รวมโครงการ

มากขึ้น

ประชาชนไดมี

สวนรวมในการ

อนุรักษศิลปะ

และประเพณี

อันดีงานและได

ฝกปฏิบัติตนใน

การปฏิบัติธรรม

กองการศึกษา

7 โครงการ 570,000 570,000 680,000 680,000 680,000รวม
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑. เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสระแกวยุทธศาสตรที่ ๒. ประชาชนมีคุณภาพ

    ๑. ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

         ๑.๗ แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI)

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค

เพื่อขยายเขตไฟฟาในเขตพื้นที่

ตําบลสระขวัญ

เพื่อขยายเขตไฟฟาราย

ทางและไฟฟาใชใน

ครัวเรือน

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระขวัญ
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

จํานวนรอยละ

ฟารายทางใน

ครัวเรือนเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมี

ไฟฟาใชใน

ครัวเรือนและมี

ไฟฟาสองสวาง

รายทาง

กองชาง

2

อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค

เพื่อขยายเขตประปาในพื้นที่

ตําบลสระขวัญ

เพื่อขยายเขตประปา
ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลสระขวัญ
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

จํานวนรอยละ

เขตน้ําประปา

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

น้ําประปาไวใช

ในการอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

รวม 2 โครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ขององคการบริหารสวนตําบลสระขวัญอําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ผลที่คาดวา จะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)
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หนาที่ 222

แบบ ผ. 03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ
ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

เพื่อจัดซื้อเสาไฟฟาคอนกรีต ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองชาง

๒ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ
ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

เพื่อจัดซื้อโคมไฟฟาสําเร็จรูปหลอด
เปนแบบแอลอีดีหรือหลอดทั่วไป

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ กองชาง

๓ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพื่อจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 
 ๒ บาน เพื่อใชในกองชาง

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ กองชาง

๔ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบ
ประมวลผล เพื่อใชในกองชาง

๕๘,๐๐๐ กองชาง

๕ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 
LED ขาว-ดําเพื่อใชในกองชาง

๑๕,๘๐๐ กองชาง

๖ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 
LED สี เพื่อใชในกองชาง

๑๒,๐๐๐ กองชาง

๗ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้อจอภาพ LED เพื่อใชใน
กองชาง

๔,๓๐๐ กองชาง

๘ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ 
คอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟขนาด 
๘๐๐ VA เพื่อใชในกองชาง

๓,๒๐๐ กองชาง

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

บัญชีครุภัณฑ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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หนาที่ 223

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

๙ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ
เพื่อจัดซื้อเครื่องหาพิกัดดวย
สัญญาณดาวเทียมเพื่อใชในกองชาง

๒๕,๐๐๐ กองชาง

๑๐ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง
เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดถนนเพื่อใชใน
กองชาง

๕๐,๐๐๐ กองชาง

๑๑ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด ขนาด 9 นิ้ว

6,500        

กองชาง

๑๒ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่นๆ
เพื่อจัดซื้อเครื่องปริ้นแบบสําหรับ

กองชาง
120,000     กองชาง

๑๓ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
เพื่อจัดซื้อ โตะทํางาน ขนาด 150 x

 80 x 75 ซม จํานวน 2 ตัว
24,000 24,000 กองชาง

๑๔ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card 
Reader) จํานวน  1  เครื่อง

700 กองชาง

๑๕ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
เพื่อจัดซื้อเสาไฟฟาคอนกรีต ขนาด 

8 เมตร จํานวน 1 ตน
5,000         กองชาง

๑๖ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่นๆ

เพื่อจัดซื้อถังประปา แบบถวยแชม

เปญ ขนาด 12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร

 พรอมติดตั้ง หมูที่ 1

250,000     กองชาง
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หนาที่ 224

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

๑๗ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ
ครุภันฑ
สํานักงาน

โตะทํางาน ขนาด 150 x 80 x 
75 ซม  จํานวน 4 ตัว

๖๐,๐๐๐ กองชาง

๑๘ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน จํานวน 4 ตัว ๑๖,๐๐๐ กองชาง

๑๙ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน  4  เครื่อง

     120,000 กองชาง

๒๐ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800vA
 จํานวน 4 เครื่อง

       10,000 กองชาง

๒๑ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ
เปนเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณ
ดาวเทียมเพื่อใชในกองชาง

       25,000 กองชาง

๒๒ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ กลองระดับขนาดขยาย 30 เทา        40,000 กองชาง

๒๓ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ
กลองวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส  
ชนิดอานมุมไดละเอียด 5 พิลิปดา

     150,000 กองชาง

๒๔ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน สวานกระแทกไรสาย ขนาด 12 V 8,000 กองชาง

๒๕ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน สวานโนตารี่ 3 ระบบ ขนาด 800 W 8,000 กองชาง

๒๖ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน แทนตัดไฟเบอร ขนาด 14 " 6,000 กองชาง

๒๗ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เครื่องเลื่อยวงเดือน 7 " 5,000 กองชาง

๒๘ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เลื่อยฉลุไฟฟา 5,000 กองชาง

๒๙ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน ตูเชื่อมอารกอน 2 ระบบ 8,000 กองชาง
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หนาที่ 225

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

๓๐ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ
ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ

1,025,000 กองชาง

31 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
เพื่อจัดซื้อทอระบบเสียงแบบไร
สาย หมูที่ 1

500,000 กองชาง

1. ชุดเครื่องสงสัญญาณเสียงไรสาย 

420.200 MHz   1 ชุด

2. ชุดเครื่องจายไฟสําหรับแมขาย 1

 ชุด

3. ชุดควบคุมการออกอากาศ  1 ชุด

4. เครื่องผสมสัญญาณเสียง  1  ชุด

5. ไมโครโฟนประกาศตั้งโตะ   1  ชุด

6. ลําโพงมอนิเตอร   1  ชุด

7. เครื่องเลน CD/USB MP3/FM   

1 ชุด

8. ชุดสายอากาศสงพรอมสายนํา

สัญญาณ  1   ชุด

9. ชุดรับและขยายสัญญาณเสียงไร

สาย 5 ชุด

10. ชุดสายอากาศรับพรอมสายนํา

สัญญาณ  5   ชุด

11. ชุดลําโพงฮอรน   20  ชุด

หนาที่ 225



หนาที่ 226

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

12. อุปกรณประกอบรวมอื่นๆใน

การติดตั้ง   1   ชุด ฯลฯ

32 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
เพื่อจัดซื้อระบบกระจายเสียงแบบ
ไรสาย หมูที่ 2

     500,000 กองชาง

1. ชุดเครื่องสงสัญญาณเสียงไรสาย 

420.200 MHz   1 ชุด

2. ชุดเครื่องจายไฟสําหรับแมขาย  1

  ชุด

3. ชุดควบคุมการออกอากาศ   1 ชุด

4. เครื่องผสมสัญญาณเสียง   1  ชุด

5. ไมโครโฟนประกาศตั้งโตะ    1  

ชุด

6. ลําโพงมอนิเตอร   1  ชุด

7. เครื่องเลน CD/USB MP3/FM   

1 ชุด

8. ชุดสายอากาศสงพรอมสายนํา

สัญญาณ   1   ชุด

9. ชุดรับและขยายสัญญาณเสียงไร

สาย  5   ชุด

10. ชุดสายอากาศรับพรอมสายนํา

สัญญาณ  5   ชุด

11. ชุดลําโพงฮอรน   20  ชุด

12. อุปกรณประกอบรวมอื่นๆใน

การติดตั้ง   1   ชุด ฯลฯ
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หนาที่ 227

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

33 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
เพื่อจัดซื้อระบบกระจายเสียงแบบ
ไรสาย หมูที่ 3

     500,000 กองชาง

1. ชุดเครื่องสงสัญญาณเสียงไรสาย 

420.200 MHz   1 ชุด

2. ชุดเครื่องจายไฟสําหรับแมขาย  1

  ชุด

3. ชุดควบคุมการออกอากาศ   1 ชุด

4. เครื่องผสมสัญญาณเสียง   1  ชุด

5. ไมโครโฟนประกาศตั้งโตะ    1  

ชุด

6. ลําโพงมอนิเตอร   1  ชุด

7. เครื่องเลน CD/USB MP3/FM   

1 ชุด

8. ชุดสายอากาศสงพรอมสายนํา

สัญญาณ   1   ชุด

9. ชุดรับและขยายสัญญาณเสียงไร

สาย  5   ชุด

10. ชุดสายอากาศรับพรอมสายนํา

สัญญาณ  5   ชุด

11. ชุดลําโพงฮอรน   20  ชุด

12. อุปกรณประกอบรวมอื่นๆใน

การติดตั้ง   1   ชุด ฯลฯ

34 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
เพื่อจัดซื้อระบบกระจายเสียงแบบ
ไรสาย หมูที่ 4

     500,000       500,000 กองชาง
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หนาที่ 228

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

1. ชุดเครื่องสงสัญญาณเสียงไรสาย 

420.200 MHz   1 ชุด

2. ชุดเครื่องจายไฟสําหรับแมขาย  1

  ชุด

3. ชุดควบคุมการออกอากาศ   1 ชุด

4. เครื่องผสมสัญญาณเสียง   1  ชุด

5. ไมโครโฟนประกาศตั้งโตะ    1  

ชุด

6. ลําโพงมอนิเตอร   1  ชุด

7. เครื่องเลน CD/USB MP3/FM   

1 ชุด

8. ชุดสายอากาศสงพรอมสายนํา

สัญญาณ   1   ชุด

9. ชุดรับและขยายสัญญาณเสียงไร

สาย  5   ชุด

10. ชุดสายอากาศรับพรอมสายนํา

สัญญาณ  5   ชุด

11. ชุดลําโพงฮอรน   20  ชุด

12. อุปกรณประกอบรวมอื่นๆใน

การติดตั้ง   1   ชุด ฯลฯ

35 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ
ครุภัณฑไฟฟา

และวิทยุ
เพื่อจัดซื้อระบบกระจายเสียงแบบ
ไรสาย หมูที่ 5

     500,000 กองชาง

1. ชุดเครื่องสงสัญญาณเสียงไรสาย 

420.200 MHz   1 ชุด
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หนาที่ 229

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

2. ชุดเครื่องจายไฟสําหรับแมขาย  1

  ชุด

3. ชุดควบคุมการออกอากาศ   1 ชุด

4. เครื่องผสมสัญญาณเสียง   1  ชุด

5. ไมโครโฟนประกาศตั้งโตะ    1  

ชุด

6. ลําโพงมอนิเตอร   1  ชุด

7. เครื่องเลน CD/USB MP3/FM   

1 ชุด

8. ชุดสายอากาศสงพรอมสายนํา

สัญญาณ   1   ชุด

9. ชุดรับและขยายสัญญาณเสียงไร

สาย  5   ชุด

10. ชุดสายอากาศรับพรอมสายนํา

สัญญาณ  5   ชุด

11. ชุดลําโพงฮอรน   20  ชุด

12. อุปกรณประกอบรวมอื่นๆใน

การติดตั้ง   1   ชุด ฯลฯ

36 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ คุรุภัณฑไฟฟา
เพื่อจัดซื้อทอระบบเสียงแบบไร
สาย หมูที่ 6

500,000 กองชาง

1. ชุดเครื่องสงสัญญาณเสียงไรสาย 

420.200 MHz   1 ชุด

2. ชุดเครื่องจายไฟสําหรับแมขาย 1 

 ชุด
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หนาที่ 230

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

3. ชุดควบคุมการออกอากาศ  1 ชุด

4. เครื่องผสมสัญญาณเสียง  1  ชุด

5. ไมโครโฟนประกาศตั้งโตะ   1  ชุด

6. ลําโพงมอนิเตอร  1  ชุด

7. เครื่องเลน CD/USB MP3/FM   

1 ชุด

8. ชุดสายอากาศสงพรอมสายนํา

สัญญาณ 1  ชุด

9. ชุดรับและขยายสัญญาณเสียงไร

สาย 5 ชุด

10. ชุดสายอากาศรับพรอมสายนํา

สัญญาณ  5   ชุด

11. ชุดลําโพงฮอรน   20  ชุด

12. อุปกรณประกอบรวมอื่นๆใน

การติดตั้ง   1   ชุด ฯลฯ

37 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ คุรุภัณฑไฟฟา
เพื่อจัดซื้อทอระบบเสียงแบบไร
สาย หมูที่ 7

500,000 กองชาง

1. ชุดเครื่องสงสัญญาณเสียงไรสาย 

420.200 MHz   1 ชุด

2. ชุดเครื่องจายไฟสําหรับแมขาย 1 

 ชุด

3. ชุดควบคุมการออกอากาศ  1 ชุด
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หนาที่ 231

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

4. เครื่องผสมสัญญาณเสียง  1  ชุด

5. ไมโครโฟนประกาศตั้งโตะ   1  ชุด

6. ลําโพงมอนิเตอร  1  ชุด

7. เครื่องเลน CD/USB MP3/FM   

1 ชุด

8. ชุดสายอากาศสงพรอมสายนํา

สัญญาณ 1  ชุด

9. ชุดรับและขยายสัญญาณเสียงไร

สาย 5 ชุด

10. ชุดสายอากาศรับพรอมสายนํา

สัญญาณ  5   ชุด

11. ชุดลําโพงฮอรน   20  ชุด

12. อุปกรณประกอบรวมอื่นๆใน

การติดตั้ง   1   ชุด ฯลฯ

38 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
เพื่อจัดซื้อระบบกระจายเสียงแบบ
ไรสาย หมูที่ 8

     500,000       500,000 กองชาง

1. ชุดเครื่องสงสัญญาณเสียงไรสาย 

420.200 MHz   1 ชุด

2. ชุดเครื่องจายไฟสําหรับแมขาย  1

  ชุด

3. ชุดควบคุมการออกอากาศ   1 ชุด

4. เครื่องผสมสัญญาณเสียง   1  ชุด
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หนาที่ 232

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

5. ไมโครโฟนประกาศตั้งโตะ    1  

ชุด

6. ลําโพงมอนิเตอร   1  ชุด

7. เครื่องเลน CD/USB MP3/FM   

1 ชุด

8. ชุดสายอากาศสงพรอมสายนํา

สัญญาณ   1   ชุด

9. ชุดรับและขยายสัญญาณเสียงไร

สาย  5   ชุด

10. ชุดสายอากาศรับพรอมสายนํา

สัญญาณ  5   ชุด

11. ชุดลําโพงฮอรน   20  ชุด

12. อุปกรณประกอบรวมอื่นๆใน

การติดตั้ง   1   ชุด ฯลฯ

39 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
เพื่อจัดซื้อระบบกระจายเสียงแบบ
ไรสาย หมูที่ 9

500,000 กองชาง

1. ชุดเครื่องสงสัญญาณเสียงไรสาย 

420.200 MHz   1 ชุด

2. ชุดเครื่องจายไฟสําหรับแมขาย  1

  ชุด

3. ชุดควบคุมการออกอากาศ   1 ชุด

4. เครื่องผสมสัญญาณเสียง   1  ชุด
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หนาที่ 233

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

5. ไมโครโฟนประกาศตั้งโตะ    1  

ชุด

6. ลําโพงมอนิเตอร   1  ชุด

7. เครื่องเลน CD/USB MP3/FM   

1 ชุด

8. ชุดสายอากาศสงพรอมสายนํา

สัญญาณ   1   ชุด

9. ชุดรับและขยายสัญญาณเสียงไร

สาย  3   ชุด

10. ชุดสายอากาศรับพรอมสายนํา

สัญญาณ  3   ชุด

11. ชุดลําโพงฮอรน   20  ชุด

12. อุปกรณประกอบรวมอื่นๆใน

การติดตั้ง  1  ชุด ฯลฯ

40 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
เพื่อจัดซื้อระบบกระจายเสียงแบบ
ไรสาย หมูที่ 10

     500,000 กองชาง

1. ชุดเครื่องสงสัญญาณเสียงไรสาย 

420.200 MHz   1 ชุด

2. ชุดเครื่องจายไฟสําหรับแมขาย  1

  ชุด

3. ชุดควบคุมการออกอากาศ   1 ชุด

4. เครื่องผสมสัญญาณเสียง   1  ชุด

5. ไมโครโฟนประกาศตั้งโตะ    1  

ชุด
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หนาที่ 234

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

6. ลําโพงมอนิเตอร   1  ชุด

7. เครื่องเลน CD/USB MP3/FM   

1 ชุด

8. ชุดสายอากาศสงพรอมสายนํา

สัญญาณ   1   ชุด

9. ชุดรับและขยายสัญญาณเสียงไร

สาย  5   ชุด

10. ชุดสายอากาศรับพรอมสายนํา

สัญญาณ  5   ชุด

11. ชุดลําโพงฮอรน   20  ชุด

12. อุปกรณประกอบรวมอื่นๆใน

การติดตั้ง   1   ชุด ฯลฯ

41 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
เพื่อจัดซื้อระบบกระจายเสียงแบบ
ไรสาย หมูที่ 11

     500,000       500,000 กองชาง

1. ชุดเครื่องสงสัญญาณเสียงไรสาย 

420.200 MHz   1 ชุด

2. ชุดเครื่องจายไฟสําหรับแมขาย  1

  ชุด

3. ชุดควบคุมการออกอากาศ   1 ชุด

4. เครื่องผสมสัญญาณเสียง   1  ชุด

5. ไมโครโฟนประกาศตั้งโตะ    1  

ชุด

6. ลําโพงมอนิเตอร   1  ชุด
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หนาที่ 235

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

7. เครื่องเลน CD/USB MP3/FM   

1 ชุด

8. ชุดสายอากาศสงพรอมสายนํา

สัญญาณ   1   ชุด

9. ชุดรับและขยายสัญญาณเสียงไร

สาย  5   ชุด

10. ชุดสายอากาศรับพรอมสายนํา

สัญญาณ  5   ชุด

11. ชุดลําโพงฮอรน   20  ชุด

12. อุปกรณประกอบรวมอื่นๆใน

การติดตั้ง   1   ชุด ฯลฯ

42 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
เพื่อจัดซื้อทอระบบเสียงแบบไร
สาย หมูที่ 12

     500,000 กองชาง

1. ชุดเครื่องสงสัญญาณเสียงไรสาย 

420.200 MHz   1 ชุด

2. ชุดเครื่องจายไฟสําหรับแมขาย 1 

 ชุด

3. ชุดควบคุมการออกอากาศ   1 ชุด

4. เครื่องผสมสัญญาณเสียง   1  ชุด

5. ไมโครโฟนประกาศตั้งโตะ    1  

ชุด

6. ลําโพงมอนิเตอร   1  ชุด

7. เครื่องเลน CD/USB MP3/FM  1

 ชุด
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หนาที่ 236

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

8. ชุดสายอากาศสงพรอมสายนํา

สัญญาณ   1   ชุด

9. ชุดรับและขยายสัญญาณเสียงไร

สาย 5  ชุด

10. ชุดสายอากาศรับพรอมสายนํา

สัญญาณ  5   ชุด

11. ชุดลําโพงฮอรน   20  ชุด

12. อุปกรณประกอบรวมอื่นๆใน

การติดตั้ง   1   ชุด ฯลฯ

43 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ
ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

เพื่อจัดซื้อทอระบบเสียงแบบไร
สาย หมูที่ 13

500,000 กองชาง

1. ชุดเครื่องสงสัญญาณเสียงไรสาย
 420.200 MHz  1 ชุด

2. ชุดเครื่องจายไฟสําหรับแมขาย
 1 ชุด

3. ชุดควบคุมการออกอากาศ 1 ชุด

4. เครื่องผสมสัญญาณเสียง 1 ชุด

5. ไมโครโฟนประกาศตั้งโตะ 1 ชุด

6. ลําโพงมอนิเตอร 1 ชุด

7. เครื่องเลน CD/USB MP3/FM 
  1 ชุด
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หนาที่ 237

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

8. ชุดสายอากาศสงพรอมสายนํา
สัญญาณ 1 ชุด

9. ชุดรับและขยายสัญญาณเสียง
ไรสาย  5   ชุด

10. ชุดสายอากาศรับพรอมสาย
นําสัญญาณ 5 ชุด

11. ชุดลําโพงฮอรน 20 ชุด

12. อุปกรณประกอบรวมอื่นๆใน
การติดตั้ง 1 ชุด ฯลฯ

44 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
เพื่อจัดซื้อระบบกระจายเสียงแบบ
ไรสาย หมูที่ 14

     500,000 กองชาง

1. ชุดเครื่องสงสัญญาณเสียงไรสาย 

420.200 MHz   1 ชุด

2. ชุดเครื่องจายไฟสําหรับแมขาย  1

  ชุด

3. ชุดควบคุมการออกอากาศ   1 ชุด

4. เครื่องผสมสัญญาณเสียง   1  ชุด

5. ไมโครโฟนประกาศตั้งโตะ    1  

ชุด

6. ลําโพงมอนิเตอร   1  ชุด

7. เครื่องเลน CD/USB MP3/FM   

1 ชุด
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หนาที่ 238

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

8. ชุดสายอากาศสงพรอมสายนํา

สัญญาณ   1   ชุด

9. ชุดรับและขยายสัญญาณเสียงไร

สาย  5   ชุด

10. ชุดสายอากาศรับพรอมสายนํา

สัญญาณ  5   ชุด

11. ชุดลําโพงฮอรน   20  ชุด

12. อุปกรณประกอบรวมอื่นๆใน

การติดตั้ง   1   ชุด ฯลฯ

45 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ
ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

เพื่อจัดซื้อทอระบบเสียงแบบไร
สาย หมูที่ 16

500,000 กองชาง

1. ชุดเครื่องสงสัญญาณเสียงไรสาย
 420.200 MHz  1 ชุด

2. ชุดเครื่องจายไฟสําหรับแมขาย
 1 ชุด

3. ชุดควบคุมการออกอากาศ 1 ชุด

4. เครื่องผสมสัญญาณเสียง 1 ชุด

5. ไมโครโฟนประกาศตั้งโตะ 1 ชุด

6. ลําโพงมอนิเตอร 1 ชุด

7. เครื่องเลน CD/USB MP3/FM 
  1 ชุด
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หนาที่ 239

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

8. ชุดสายอากาศสงพรอมสายนํา
สัญญาณ 1 ชุด

9. ชุดรับและขยายสัญญาณเสียง
ไรสาย 5   ชุด

10. ชุดสายอากาศรับพรอมสาย
นําสัญญาณ 5 ชุด

11. ชุดลําโพงฮอรน 20 ชุด

12. อุปกรณประกอบรวมอื่นๆใน
การติดตั้ง 1 ชุด ฯลฯ

46 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ
ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

เพื่อจัดซื้อทอระบบเสียงแบบไร
สาย หมูที่ 17

500,000 500,000 กองชาง

1. ชุดเครื่องสงสัญญาณเสียงไรสาย
 420.200 MHz  1 ชุด

2. ชุดเครื่องจายไฟสําหรับแมขาย
 1 ชุด

3. ชุดควบคุมการออกอากาศ 1 ชุด

4. เครื่องผสมสัญญาณเสียง 1 ชุด

5. ไมโครโฟนประกาศตั้งโตะ 1 ชุด

6. ลําโพงมอนิเตอร 1 ชุด

7. เครื่องเลน CD/USB MP3/FM 
  1 ชุด
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หนาที่ 240

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

8. ชุดสายอากาศสงพรอมสายนํา
สัญญาณ 1 ชุด

9. ชุดรับและขยายสัญญาณเสียง
ไรสาย  5   ชุด

10. ชุดสายอากาศรับพรอมสาย
นําสัญญาณ 5 ชุด

11. ชุดลําโพงฮอรน 20 ชุด

12. อุปกรณประกอบรวมอื่นๆใน
การติดตั้ง 1 ชุด ฯลฯ

47 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
เพื่อจัดซื้อระบบกระจายเสียงแบบ
ไรสาย หมูที่ 18

     500,000       500,000 กองชาง

1. ชุดเครื่องสงสัญญาณเสียงไรสาย 

420.200 MHz   1 ชุด

2. ชุดเครื่องจายไฟสําหรับแมขาย  1

  ชุด

3. ชุดควบคุมการออกอากาศ   1 ชุด

4. เครื่องผสมสัญญาณเสียง   1  ชุด

5. ไมโครโฟนประกาศตั้งโตะ    1  

ชุด

6. ลําโพงมอนิเตอร   1  ชุด

7. เครื่องเลน CD/USB MP3/FM   

1 ชุด

หนาที่ 240



หนาที่ 241

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

8. ชุดสายอากาศสงพรอมสายนํา

สัญญาณ   1   ชุด

9. ชุดรับและขยายสัญญาณเสียงไร

สาย  5   ชุด

10. ชุดสายอากาศรับพรอมสายนํา

สัญญาณ  5   ชุด

11. ชุดลําโพงฮอรน   20  ชุด

12. อุปกรณประกอบรวมอื่นๆใน

การติดตั้ง   1   ชุด ฯลฯ

48 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
เพื่อจัดซื้อระบบกระจายเสียงแบบ
ไรสาย หมูที่ 19

     500,000       500,000 กองชาง

1. ชุดเครื่องสงสัญญาณเสียงไรสาย 

420.200 MHz   1 ชุด

2. ชุดเครื่องจายไฟสําหรับแมขาย  1

  ชุด

3. ชุดควบคุมการออกอากาศ   1 ชุด

4. เครื่องผสมสัญญาณเสียง   1  ชุด

5. ไมโครโฟนประกาศตั้งโตะ    1  

ชุด

6. ลําโพงมอนิเตอร   1  ชุด

7. เครื่องเลน CD/USB MP3/FM   

1 ชุด

8. ชุดสายอากาศสงพรอมสายนํา

สัญญาณ   1   ชุด

หนาที่ 241



หนาที่ 242

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

9. ชุดรับและขยายสัญญาณเสียงไร

สาย  5   ชุด

10. ชุดสายอากาศรับพรอมสายนํา

สัญญาณ  5   ชุด

11. ชุดลําโพงฮอรน   20  ชุด

12. อุปกรณประกอบรวมอื่นๆใน

การติดตั้ง   1   ชุด ฯลฯ

49 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ
ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

เพื่อจัดซื้อทอระบบเสียงแบบไร
สาย หมูที่ 20

500,000 500,000 กองชาง

1. ชุดเครื่องสงสัญญาณเสียงไรสาย
 420.200 MHz  1 ชุด

2. ชุดเครื่องจายไฟสําหรับแมขาย
 1 ชุด

3. ชุดควบคุมการออกอากาศ 1 ชุด

4. เครื่องผสมสัญญาณเสียง 1 ชุด

5. ไมโครโฟนประกาศตั้งโตะ 1 ชุด

6. ลําโพงมอนิเตอร 1 ชุด

7. เครื่องเลน CD/USB MP3/FM 
  1 ชุด

8. ชุดสายอากาศสงพรอมสายนํา
สัญญาณ 1 ชุด
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หนาที่ 243

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

9. ชุดรับและขยายสัญญาณเสียง
ไรสาย  5   ชุด

10. ชุดสายอากาศรับพรอมสาย
นําสัญญาณ 5 ชุด

11. ชุดลําโพงฮอรน 20 ชุด

12. อุปกรณประกอบรวมอื่นๆใน
การติดตั้ง 1 ชุด ฯลฯ

50 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ
ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

เพื่อจัดซื้อทอระบบเสียงแบบไร
สาย หมูที่ 21

500,000 กองชาง

1. ชุดเครื่องสงสัญญาณเสียงไรสาย
 420.200 MHz  1 ชุด

2. ชุดเครื่องจายไฟสําหรับแมขาย
 1 ชุด

3. ชุดควบคุมการออกอากาศ 1 ชุด

4. เครื่องผสมสัญญาณเสียง 1 ชุด

5. ไมโครโฟนประกาศตั้งโตะ 1 ชุด

6. ลําโพงมอนิเตอร 1 ชุด

7. เครื่องเลน CD/USB MP3/FM 
  1 ชุด

8. ชุดสายอากาศสงพรอมสายนํา
สัญญาณ 1 ชุด
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หนาที่ 244

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

9. ชุดรับและขยายสัญญาณเสียง
ไรสาย  5   ชุด

10. ชุดสายอากาศรับพรอมสาย
นําสัญญาณ 5 ชุด

11. ชุดลําโพงฮอรน 20 ชุด

12. อุปกรณประกอบรวมอื่นๆใน
การติดตั้ง 1 ชุด ฯลฯ

51 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
ติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู 
จํานวน 10 เครื่อง

299,000 กองชาง

52 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เพื่อจัดซื้อเครื่องเสียง เพื่อใชใน
กิจกรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลสระขวัญ

1,000,000 กองชาง

52 โครงการ 2,120,000 7,544,500 7,854,000 2,545,000 1,000,000รวม
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แบบ ผ. 03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา
เปนโตะเทเบิลเทนนิส
ชนิดแขงขัน ความหนา
ไมนอยกวา ๒๐ มม.

๑๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๒
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา
เปนเสาแบดมินตันแบบ
มีลอเลือน มีเฟองปรับ
ระดับได

๖๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๓
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา
เปนสนามแบดมินตัน 
พื้นทําดวยยาง มวนเก็บ
ได

๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๔
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา
เปนสนามเซปกตะกรอ
แบบแขงขัน

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา

4  โครงการ 340,000 780,000 0 500,000 380,000รวม

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
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หนาที่ 244

แบบ ผ. 03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
สํานักงาน

เปนโตะทํางาน เพื่อใช
ในสํานักงานปลัดและ
กองคลัง

๕๐,๐๐๐
สํานักงานปลัด

กองคลัง

๒ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
สํานักงาน

เปนเกาอี้ทํางาน เพื่อใช
ในสํานักงานปลัดและ
กองคลัง

๕๐,๐๐๐
สํานักงานปลัด

กองคลัง

๓ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
สํานักงาน

เปนโซฟารับแขก เพื่อใช
ในสํานักงาน อบต.       
     สระขวัญ

๕๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด

๔ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
สํานักงาน

เปนโตะประชุม เพื่อใช
ในสํานักงาน อบต.       
    สระขวัญ

๕๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐         60,000 สํานักงานปลัด

๕ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
สํานักงาน

เปนเกาอี้เอนกประสงค 
เพื่อใชในสํานักงาน 
อบต.สระขวัญ

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด

๖ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
สํานักงาน

เปนตูเหล็กเก็บเอกสาร
ใชในสํานักงานปลัดและ
กองคลัง

๒๙,๕๐๐ ๒๙,๕๐๐ ๒๙,๕๐๐ ๒๙,๕๐๐
สํานักงานปลัด

กองคลัง

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

หนาที่ 244



หนาที่ 245

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

๗ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
สํานักงาน

เปนเครื่องโทรศัพท เพื่อ
ใชในสํานักงาน อบต. 
สระขวัญ

           6,000 ๒๔,๐๐๐ สํานักงานปลัด

๘ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
สํานักงาน

เปนเครื่องปรับอากาศ 
ชนิดติดผนัง

       100,000 ๑๐๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด

๙ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
สํานักงาน

เปนเครื่องปรับอากาศ 
ชนิดแขวน

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด

๑๐ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

เปนรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด ๑ ตัน เพื่อใชใน
กองคลัง จํานวน ๑ คัน

๙๐๐,๐๐๐ กองคลัง

๑๑ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

เปนรถบรรทุกขยะ       
    เพื่อใชในงานของ
กองสาธารณสุขฯ 
จํานวน           ๑ คัน

    4,500,000 สํานักงานปลัด

๑๒ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง
เปนรถเกรดเดอร 
จํานวน ๑ คัน

๗,๕๐๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด

๑๓ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง
เปนรถบดลอเหล็ก 
จํานวน ๑ คัน

๓,๐๐๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด

๑๔ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

เปนเครื่องเสียงกลางแจง
 จํานวน ๑ ชุด

       200,000 สํานักงานปลัด

๑๕ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

เปนจอรับภาพชนิด
มอเตอรไฟฟา

         20,000 สํานักงานปลัด
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หนาที่ 246

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

๑๖ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

เปนเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร จํานวน ๑ 
เครื่อง

         24,000 สํานักงานปลัด

๑๗ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑงาน
บานงานครัว

เปนผามานพรอมอุปกรณ ๒๐๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด

๑๘ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เปนเครื่องคอมพิวเตอร
แบบประมวลผล ใชใน
สํานักงานปลัดและ       
    กองคลัง

๑๑๖,๐๐๐
สํานักงานปลัด

กองคลัง

๑๙ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เปนเครื่องพิมพชนิด
เลเซอร LED ขาว-ดํา 
เพื่อใชในสํานักงานปลัด
และกองคลัง

๓๑,๖๐๐
สํานักงานปลัด

กองคลัง

๒๐ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
สํานักงาน

เปนตูเก็บเอกสารแบบ
รางเลื่อนระบบ
พวงมาลัย ชนิด ๕ ตู 
แบบ ๒ ตอน

       150,000 กองคลัง

๒๑ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
สํานักงาน

เปนถังน้ําแบบไฟเบอร
กลาสขนาดความจุไม
นอยกวา ๒,๐๐๐ ลิตร

       100,000 ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด

๒๒ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
สํานักงาน

เปนขาตั้งถังน้ําแบบไฟ
เบอรกลาส ทําจาก
เหล็กมีความแข็งแรง

      20,000 ๒๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด
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หนาที่ 247

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

๒๓ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
สํานักงาน

เปนถังน้ําแบบสเตนเลส
 ขนาดความจุไมนอยกวา
 ๒,๐๐๐ ลิตร

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด

๒๔ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
สํานักงาน

เปนขาตั้งถังน้ํา
แบบสเตนเลส

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ สํานักงานปลัด

๒๕ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น

เปนซุมเฉลิมพระเกียรติ
ทําจากเหล็กหรือไฟ
เบอรกลาสหรือวัสดุอื่น 
 ที่มีความคงคนแข็งแรง

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด

๒๖ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น
เปนศาลาพักผอนทําจาก
ไมเนื้อแข็ง

๖๖,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ สํานักงานปลัด

๒๗ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กเก็บเอกสารเปน

ชองขนาด 4 ขั้น จํานวน 

4 หลัง

22,000 สํานักงานปลัด

๒๘ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ
ครุภัณฑไฟฟา

และวิทยุ

เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล

 USB ในตัว จํานวน 2 

เครื่อง

10,000 สํานักงานปลัด

๒๙ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บแบบฟอรม 15 
ลิ้นชัก ขนาดกวาง 38 x 
ลึก 46 xสูง 132 

เซนติเมตร  ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ จํานวน

 2 หลัง

8,600 สํานักงานปลัด
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หนาที่ 248

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

๓๐ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็ก 2 บานทึบ  ขนาด
 2 บานทึบ (มอก.) มีมือ
จับชนิดบิด มีแผนชั้นปรับ
ระดับ 3 ชั้น

30,000 27,500 27,500 สํานักงานปลัด

๓๑ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้เหล็กบุนวมสําหรับ
ผูเขารวมประชุมโครงขา
เหล็กชุบโครเมี่ยม ที่นั่ง
พนักพิงบุฟองน้ํา หุมหนัง
เทียม จํานวน 100 ตัว

60,000 500,000       500,000       สํานักงานปลัด

๓๒ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ กวาง 55 
เซนติเมตรลึก 55 

เซนติเมตร สูง 115-125
 เซนติเมตร จํานวน 6 ตัว

18,000 สํานักงานปลัด

๓๓ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรแบบ

ประมวลผล

90,000 120,000 66,000 สํานักงานปลัด

๓๔ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร All in 
One จํานวน 1 เครื่อง

23,000 สํานักงานปลัด

๓๕ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรโนตบุค 
สําหรับงานประมวลผล

44,000 สํานักงานปลัด
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หนาที่ 249

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

๓๖ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
 800 VA (480 Watts) 
สามารถสํารองไฟฟาไดไม
นอยกวา 15 นาที

25,000 12,500         สํานักงานปลัด

๓๗ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้ออุปกรณอาน
บัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader) 
จํานวน  4  เครื่อง

2,800 สํานักงานปลัด

๓๘ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
สํานักงาน

เปนโตะทํางาน เพื่อใช
ในกองคลัง จํานวน 3 ตัว

18,000        กองคลัง

๓๙ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
สํานักงาน

เปนเกาอี้ทํางาน เพื่อใช
ในกองคลัง จํานวน 5 ตัว

22,500        กองคลัง

๔๐ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
สํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน  1  เครื่อง

30,000 กองคลัง

๔๑ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็ก 2 บานทึบ  ขนาด
 2 บานทึบ (มอก.) มีมือ

จับชนิดบิด มีแผนชั้นปรับ
ระดับ 3 ชั้น

11,000 กองคลัง
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หนาที่ 250

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

๔๒ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
 800 VA (480 Watts) 
สามารถสํารองไฟฟาไดไม
นอยกวา 15 นาที

7,500           กองคลัง

๔๓ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
สํานักงาน

ตูเก็บเอกสารแบบ 2 
บาน จํานวน 2 ตัว

5,500 5,500 สํานักปลัด

๔๔ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
สํานักงาน

ตูเก็บเอกสารเหล็กแบบ
 4 ลิ้นชัก  3 ชิ้น (มอก.)
 จํานวน 10 ตู

39,500 39,500 สํานักปลัด

๔๕ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
สํานักงาน

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
หนาจอ LCD รองรับ
ลายนิ้วมือได 3,000 
ลายนิ้วมือ ไมรวมคา
ติดตั้ง

9,700 สํานักปลัด

๔๖ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
สํานักงาน

เครื่องโทรสาร สงไดครั้ง
ละ 20 แผน ความเร็ว
ในการสงออกเอกสารไม
เกินกวา 6 วินาทีตอแผน

18,000 สํานักปลัด
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หนาที่ 251

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

๔๗ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
สํานักงาน

เครื่องเคลือบบัตร ระบบ
รอน/เย็น เคลือบบัตรได
กวางสุด 326 มม. (A3)
 ใชกับพลาสติกเคลือบ

3,500 3,500 สํานักปลัด

๔๘ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
การเกษตร

เลื่อยยนต 31.8 cc 
กระบอกสูบ ขนาด 
1,500 วัตต

7,000 สํานักปลัด

๔๙ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑงาน
บานและงานครัว

เครื่องตัดหญา แบบขอ
แข็ง มีสายสะพาย 
เครื่องยนตไมนอยกวา 
1.4 แรงมา ปริมาตร
กระบอกสูบไมนอยกวา 
30 ซีซี จํานวน 3 ตัว

32,700 สํานักปลัด

๕๐ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร ระดับ 
XGA ขนาด 3,000 
ANSI Lumens

32,700 สํานักปลัด

๕๑ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
สํานักงาน

พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 
25 นิ้ว จํานวน 16 ตัว

48,000 48,000 สํานักปลัด
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หนาที่ 252

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

๕๒ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
สํานักงาน

พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 
18 นิ้ว จํานวน 5 ตัว

10,000 10,000 สํานักปลัด

๕๓ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
สํานักงาน

เครื่องเจาะกระดาษและ
เขาเลมมือโยก

12,000 สํานักปลัด

๕๔ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
สํานักงาน

เครื่องผลิตน้ําโอโซนฆา
เชื้อโรคและกําจัดกลิ่น 
จํานวน 1 เครื่อง

500,000 สํานักปลัด

๕๓ โครงการ 7,148,100 1,661,900 10,354,100 4,310,500 800,000รวม
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หนาที่ 252

แบบ ผ. 03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑
การรักษาความสงบ
ภายใน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑดับเพลิง
เพี่อเปนเครื่องมือที่ใชใน
การดับเพลิง

๓๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด

๒
การรักษาความสงบ
ภายใน

คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

ซื้อเรือทองแบนเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนที่
ไดรับสาธารณภัย

๓๐๐,๐๐๐      300,000 สํานักงานปลัด

๓
การรักษาความสงบ
ภายใน

คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

จัดซื้อเปนปายจราจร
พลังงานแสงอาทิตย หลอด
เปนแบบ LED

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐      500,000      500,000 สํานักงานปลัด

๔
การรักษาความสงบ
ภายใน

คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

จัดซื้อปายบอกชื่อหมูบาน
หรือทางโคงทางแยก

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด

๕
การรักษาความสงบ
ภายใน

คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

เปนสัญญาณไฟกระพริบ
สามารถมองเห็นไดใน
ระยะไกล มีไฟฉุกเฉิน

๒๐๐,๐๐๐      200,000 สํานักงานปลัด

6 รักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น ๆ
เพื่อจัดซื้อไฟสามเหลี่ยม
แบบแบตเตอรี่และไฟฟา 
จํานวน 10 ชุด

150,000 150,000 150,000 สํานักงานปลัด

7 รักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น ๆ
เพื่อจัดซื้อแผงกั้นจราจร 
จํานวน 21 อัน

31,500 31,500 31,500 สํานักงานปลัด

รวม 7  โครงการ 1,481,500 1,681,500 1,200,000 1,000,000 681,500

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ. 03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ งบกลาง คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
เพื่อจัดซื้อถังน้ําแบบไฟ
เบอรกลาสขนาดความจุ
ไมนอยกวา ๒,๐๐๐ ลิตร

๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด

๒ งบกลาง คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
เพื่อจัดซื้อขาตั้งถังน้ํา
แบบ  ไฟเบอรกลาส ทํา
จากเหล็กมีความแข็งแรง

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด

๓ งบกลาง คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
เพื่อจัดซื้อถังน้ําแบบ 
สเตนเลส ขนาดความจุ
ไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ลิตร

๒,๐๗๙,๐๐๐ ๒,๐๗๙,๐๐๐ ๒,๐๗๙,๐๐๐ ๒,๐๗๙,๐๐๐ สํานักงานปลัด

๔ งบกลาง คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
เพื่อจัดซื้อขาตั้งถังน้ํา
แบบสเตนเลส ทําจาก 
สเตนเลส มีความแข็งแรง

๕๒๕,๐๐๐ ๕๒๕,๐๐๐ ๕๒๕,๐๐๐ ๕๒๕,๐๐๐ สํานักงานปลัด

รวม 4 โครงการ 6,704,000 6,704,000 6,704,000 6,704,000

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ. 03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น
เพื่อจัดซื้อซับเมอรส ดูด
น้ํา ขนาด ๑.๕ แรงมา

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองชาง

๒ กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น
เพื่อจัดซื้อซับเมอรส ดูด
น้ํา ขนาด 2 แรงมา

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ กองชาง

รวม 2 โครงการ 130,000 130,000 130,000 130,000

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
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หนาที่ 255

แบบ ผ. 03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑
สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา
เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายใช
สําหรับติดตั้งใหกับหมูบาน

      500,000    1,000,000       500,000    1,000,000 สํานักงานปลัด

๒
สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น
เพื่อสรางศาลาพักรอนและรอรถ
ทําจากไมหรือเหล็กหรือวัสดุอื่นที่
มีความคงทนและแข็งแรง

      100,000       100,000       100,000       100,000 สํานักงานปลัด

๓
สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน หมูที่ 1 

กลองวงจรปดพรอมติดตั้งในจุดเสี่ยง

 หมูที่ 1

500,000       500,000       กองชาง

๔
สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน หมูที่ 7 

กลองวงจรปดพรอมติดตั้งในจุดเสี่ยง

 หมูที่ 7

500,000       กองชาง

๔
สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

เพื่อจัดซื้อกลองวงจรปดพรอมติดตั้ง

ในจุดเสี่ยง หมูที่ 3
       500,000 กองชาง

๕
สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

เพื่อจัดซื้อกลองวงจรปดพรอมติดตั้ง

ในจุดเสี่ยง หมูที่ 6
500,000       500,000       500,000       กองชาง

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 งบประมาณและที่ผานมา

หนาที่ 255



หนาที่ 256

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 งบประมาณและที่ผานมา

๖
สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน

คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

กลองโทรทัศนวงจรปดพรอม
ติดตั้งในจุดเสี่ยง หมูที่ 17

500,000 500,000 กองชาง

๗
สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน

คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

กลองโทรทัศนวงจรปดพรอม
ติดตั้งในจุดเสี่ยง หมูที่ ๒๑

500,000 500,000 กองชาง

๘
สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา
เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายใช
สําหรับติดตั้งใหกับหมูที่ 1 บาน
น้ําซับ (คุมเนินกลาง)

      100,000 สํานักงานปลัด

๙
สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน หมูที่ 2 

กลองวงจรปดพรอมติดตั้งในจุดเสี่ยง

 หมูที่ 2

500,000       กองชาง

๑๐
สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน
คาครุภัณฑ คาครุภัณฑอื่น

เพื่อจัดซื้อซื้อเครื่องกรองน้ําประปา

ไวใชในหมูบาน หมูที่ 4 จํานวน 2 

ตัว

200,000       กองชาง

๑๑
สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน
คาครุภัณฑ คาครุภัณฑอื่น

เพื่อจัดซื้อซื้อเครื่องกรองน้ําประปา

ไวใชในหมูบาน หมูที่ 6 จํานวน 2 

ตัว

200,000       กองชาง

๑๒
สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน
คาครุภัณฑ คาครุภัณฑอื่น

เพื่อจัดซื้อซื้อเครื่องกรองน้ําประปา

ไวใชในหมูบาน หมูที่ 8 จํานวน 4 

ตัว

400,000       กองชาง
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หนาที่ 257

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 งบประมาณและที่ผานมา

๑๓
สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน หมูที่ 9 

กลองวงจรปดพรอมติดตั้งในจุดเสี่ยง

 หมูที่ 9

500,000       กองชาง

๑๔
สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน
คาครุภัณฑ คาครุภัณฑอื่น

เพื่อจัดซื้อซื้อเครื่องกรองน้ําประปา

ไวใชในหมูบาน หมูที่ 9 จํานวน 4 

ตัว

400,000       กองชาง

๑๕
สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน
คาครุภัณฑ คาครุภัณฑอื่น

เพื่อจัดซื้อซื้อถังกรองน้ําประปาไวใช

ในหมูบาน หมูที่ 13 กลุมคลองชาง
300,000       กองชาง

๑๖
สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน
คาครุภัณฑ คาครุภัณฑอื่น

เพื่อจัดซื้อซื้อเครื่องกรองน้ําประปา

ไวใชในหมูบาน หมูที่ 14 จํานวน 1

 ตัว

100,000       กองชาง

๑๗
สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน
คาครุภัณฑ คาครุภัณฑอื่น

เพื่อจัดซื้อซื้อเครื่องกรองน้ําประปา

ไวใชในหมูบาน หมูที่ 15 จํานวน 1

 ตัว

100,000       กองชาง

๑๘
สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน
คาครุภัณฑ คาครุภัณฑอื่น

เพื่อจัดซื้อซื้อเครื่องกรองน้ําประปา

ไวใชในหมูบาน หมูที่ 17 จํานวน 1

 ตัว

100,000       กองชาง

๑๙
สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน หมูที่ 17 

กลองวงจรปดพรอมติดตั้งในจุดเสี่ยง

 หมูที่ 1

500,000       กองชาง

๒๐
สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน
คาครุภัณฑ คาครุภัณฑอื่น

เพื่อจัดซื้อซื้อถังกรองน้ําประปาไวใช

ในหมูบาน หมูที่ 18 จํานวน 3 ตัว
300,000       กองชาง
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หนาที่ 258

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 งบประมาณและที่ผานมา

๒๑
สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน
คาครุภัณฑ คาครุภัณฑอื่น

เพื่อจัดซื้อซื้อเครื่องกรองน้ําประปา

ไวใชในหมูบาน หมูที่ 20 จํานวน 3

 ตัว

300,000       กองชาง

๒๒
สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน หมูที่ 20 

กลองวงจรปดพรอมติดตั้งในจุดเสี่ยง

 หมูที่ 20

500,000       กองชาง

๒๓
สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน
คาครุภัณฑ คาครุภัณฑอื่น

เพื่อจัดซื้อซื้อถังกรองน้ําประปาไวใช

ในหมูบาน หมูที่ 20 จํานวน 1 ตัว
100,000       กองชาง

รวม ๒๓  โครงการ   1,100,000   2,100,000   3,700,000   5,300,000   1,300,000
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แบบ ผ. 03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ สาธารณสุข คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

เปนเครื่องพนหมอกควัน
 ตัวละ 59,000 บาท

๑๒๐,๐๐๐       354,000 ๑๗๗,๐๐๐ ๑๗๗,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ

๒ สาธารณสุข คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

เปนเครื่องพนละออง
ฝอย ตัวละ 87,000 
บาท

๒๔๐,๐๐๐       261,000       261,000 กองสาธารณสุข

๓ สาธารณสุข คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

อุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart 
Card Reader) จํานวน  
  2  เครื่อง

1,400 กองสาธารณสุขฯ

๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร All in One 46,000 23,000        กองสาธารณสุขฯ

๕ สาธารณสุข คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 800 VA

5,000 2,500          กองสาธารณสุขฯ

๖ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางาน 20,000 10,000        กองสาธารณสุขฯ

๗ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ทํางาน 14,000 7,000          กองสาธารณสุขฯ

๘ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะตั้งคอมพิวเตอร 10,000 5,000 กองสาธารณสุขฯ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

หนาที่ 259



เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

๙ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
ตูเก็บเอกสารแบบ 2 
บาน จํานวน 4 ตัว

22,000 กองสาธารณสุขฯ

๑๐ สาธารณสุข ครุภัณฑ
ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ

868,000 กองสาธารณสุขฯ

๑๑ สาธารณสุข คาครุภัณฑ
ครุภัณฑงานบาน
และงานครัว

เครื่องตัดหญา แบบ
สายสะพาย เครื่องยนต
ไมนอยกวา 1.4 แรงมา
 ปริมาตรกระบอกสูบไม
นอยกวา 30 ซีซี จํานวน
 3 ตัว

32,700 กองสาธารณสุขฯ

๑๒ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร
รถฟารมแทร็กเตอร ตัด
หญาไลทาง

2,900,000 กองสาธารณสุขฯ

รวม 12  โครงการ 120,000 241,400 3,403,700 1,353,500 438,000
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แบบ ผ. 03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
เปนตูเหล็กเก็บเอกสาร 
แบบ ๒ บาน เพื่อใชใน
กองการศึกษาฯ/ศพด.

๔๗,๒๐๐ ๔๗,๒๐๐ กองการศึกษา

๒ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
เปนโตะทํางาน สําหรับ
เจาหนาที่ เพื่อใชในกอง
การศึกษาฯ

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๓ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
เปนเกาอี้ทํางาน สําหรับ
เจาหนาที่ เพื่อใชในกอง
การศึกษาฯ

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๔ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
เปนโตะนักเรียนสําหรับ
เด็กเล็ก

๒๙๐,๐๐๐
กองการศึกษา

ศพด.

๕ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เปนเกาอี้สําหรับเด็ก
เล็กทําจากพลาสติกหรือ
วัสดุอื่นที่มีความคงทน
แข็งแรง

๒๗๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๖ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
เปนโตะพับเอนกประสงค 

เพื่อใชในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก
๒๔,๐๐๐

กองการศึกษา
ศพด.

๗ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
เปนเครื่องปรับอากาศ
ชนิดแขวน

๓๘๔,๐๐๐ กองการศึกษา

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

๘ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เปนเครื่องชั่งน้ําหนัก
ระบบดิจิตอลเปนที่วัด
สวนสูงทําจากวัสดุที่
แข็งแรง

๕๖,๐๐๐ ๕๖,๐๐๐ กองการศึกษา

๙ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
เพื่อจัดซื้อที่สัดสวนสูง
ทําจากวัสดุที่แข็งแรง

๑๐,๔๐๐ ๑๐,๔๐๐ กองการศึกษา

๑๐ การศึกษา คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เปนเครื่องคอมพิวเตอร
แบบประมวลผล เพื่อใช
ในกองการศึกษาฯ

๒๙,๐๐๐ ๒๙,๐๐๐ กองการศึกษา

๑๑ การศึกษา คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เปนเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก แบบประมวลผล
 เพื่อใชในกองการศึกษา
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๒๑,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐         88,000         66,000 กองการศึกษา

๑๒ การศึกษา คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เปนเครื่องพิมพชนิด
เลเซอร LED ขาว-ดํา ใช
ในกองการศึกษา/ศพด.

๖๓,๒๐๐ กองการศึกษา

๑๓ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา
เปนกระดานอัจฉริยะ
ขนาดไมนอยกวา ๙๐ นิ้ว

๓๐๕,๙๘๐ ๓๐๕,๙๘๐ ๓๐๕,๙๘๐ ๓๐๕,๙๘๐ ๓๐๕,๙๘๐ กองการศึกษา

๑๔ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น ๆ
เปนเครื่องเลนสําหรับ
เด็กเล็ก

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา

หนาที่ 262



เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

๑๕

การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

ใหนักเรียนในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก มีอุปกรณและสื่อ

การเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จัดซื้อ

โทรทัศน 48 นิ้ว จํานวน

 4 เครื่อง

85,200

กองการศึกษา

๑๖

การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

เพื่อรักษาทรัพยสินของ

ทางราชการ และความ

ปลอดภัยใหกับศูนยพัฒนา

เด็กเล็กติดตั้งกลองวงจร

ปด ใหกับศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กโรงเรียนบานเนินผาสุก

250,000

กองการศึกษา/

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กโรงเรียนบาน

เนินผาสุก

๑๗

การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผเพื่อรักษาทรัพยสินของ

ทางราชการ และความ

ปลอดภัยใหกับศูนยพัฒนา

เด็กเล็กติดตั้งกลองวงจร

ปด ใหกับศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กโรงเรียนบานน้ําซับ

เจริญ

250,000

กองการศึกษา/

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กโรงเรียนบาน

น้ําซับ

หนาที่ 263



เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

๑๘

การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผเพื่อรักษาทรัพยสินของ

ทางราชการ และความ

ปลอดภัยใหกับศูนยพัฒนา

เด็กเล็กติดตั้งกลองวงจร

ปด ใหกับศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กบานทุงหินโคน

250,000

กองการศึกษา/

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กโรงเรียนบาน

ทุงหินโคน

๑๙

การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน

และอํานวยความสะดวก

ใหแกครูและบุคลากรของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ติดตั้ง

เครื่องมัลติโปรเจคเตอร 

ระบบ XGA ขนาด 

3,000 ANSI Lumens 1

 เครื่อง

28,200

กองการศึกษา

๒๐

การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

จอรับภาพ(จอขาตั้ง) 

ระบบ Manual ขนาด

เสนทแยงมุม 150 นิ้ว

จํานวน 1 จอ 16,000

กองการศึกษา

หนาที่ 264



เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

๒๑

การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศชนิดติด

ผนัง มีระบบฟองอากาศ  

ขนาด 18,000 BTU 

จํานวน 3 เครื่องและคา

ติดตั้ง

72,000

กองการศึกษา/

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กบานทุงหิน

โคน

๒๒

การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

 พรอมติดตั้ง ใหกับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศชนิดติด

ผนัง มีระบบฟองอากาศ  

ขนาด 18,000 BTU 

จํานวน 4 เครื่องและคา

ติดตั้ง

119,600

กองการศึกษา/

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กโรงเรียนบาน

น้ําซับ

๒๓

การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศชนิดติด

ผนัง มีระบบฟองอากาศ  

ขนาด 18,000 BTU 

จํานวน 3 เครื่องและคา

ติดตั้ง

89,700

กองการศึกษา/

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กโรงเรียนบาน

คลองมะละกอ

๒๔ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศชนิดติด

ผนัง มีระบบฟองอากาศ  

ขนาด 18,000 BTU 

จํานวน 3 เครื่องและคา

ติดตั้ง

89,700

กองการศึกษา/

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กโรงเรียนบาน

เนินผาสุก

หนาที่ 265



เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

๒๕ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดซื้อถังเก็บน้ําผลิต

จากวัสดุโพลีเอทิลิน 

ขนาดความจุไมนอยกวา 

2,000 ลิตร จํานวน 10

 ถัง (ศพด. 5 แหง)

100,000 กองการศึกษา

๒๖ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร

เพื่อจัดซื้อเครื่องปมน้ํา

อัตโนมัติ ขนาด 300 

วัตต ใหศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก จํานวน 5 เครื่อง 

เครื่องละ 8,100 บาท

40,500 กองการศึกษา

๒๗ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร
เพื่อจัดซื้อปมน้ําหอยโขง 

ขนาด 1.5 นิ้ว 1 แรงมา 

ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 5  เครื่อง เครื่อง

ละ 3,700 บาท

18,500 กองการศึกษา

๒๘ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดซื้อชั้นวางหนังสือ 

สําหรับหองสมุด “ทองถิ่น

 รักการอาน”

25,500 กองการศึกษา

๒๙ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดซื้อชั้นวางหนังสือ 

สําหรับหองสมุด “ทองถิ่น

 รักการอาน”ขนาด 2 ชิ้น

38,000 กองการศึกษา

หนาที่ 266



เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

๓๐ การศึกษา คาครุภัณฑ
ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

ติดตั้งกลองวงจรปด
ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบานคลอง
มะละกอ

250,000 กองการศึกษา

๓๑ การศึกษา ค� าครุภัณฑ� ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศชนิด
ติดผนังมีระบบ
ฟองอากาศ ขนาด 
18,000 BTU จํานวน 
 3 เครื่องและคาติดตั้ง

72,000 กองการศึกษา

๓๒ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศชนิด
ติดผนังมีระบบ
ฟองอากาศ ขนาด 
18,000 BTU จํานวน 
 3 เครื่องและคาติดตั้ง

72,000 กองการศึกษา

๓๓ การศึกษา คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เปนเครื่องพิมพชนิด
หมึกฉีด พรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ ใชในกอง
การศึกษา/และศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

17,200 18,000 5,000 กองการศึกษา

หนาที่ 267



เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

๓๔ สาธารณสุข ครุภัณฑ
ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ

 868,000 กองสาธารณสุขฯ

๓๕ การศึกษา คาครุภัณฑ
ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

เปนตูเย็นขนาด 5 
คิวบิกฟุต มีฉลากเบอร 
5 ใชใน ศพด. 5 เครื่อง

34,000 กองการศึกษา

๓๖ การศึกษา คาครุภัณฑ
ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

เปนเครื่องเลน DVD 
เพื่อใชในการเรียนการ
สอนในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

10,000 กองการศึกษา

๓๗ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
เพื่อมีโตะใหบริการใน
หองสมุดทองถิ่นรักการ
อาน

20,000 20,000 กองการศึกษา

๓๘ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
เพื่อมีเกาอี้ใหบริการใน
หองสมุดทองถิ่นรักการ
อาน

20,000 20,000 กองการศึกษา

๓๙ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
เพื่อมีถังน้ําสแตนเลส ไว
ใสน้ําดื่มในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน

75,000 กองการศึกษา

หนาที่ 268



เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

๔๐ การศึกษา คาครุภัณฑ
ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

มีลําโพงพกพา  เพื่อใช
ในการเรียนการสอนใน
ศูนยสําหรับ ศพด. 5 
เครื่อง พัฒนาเด็กเล็ก

70,000 กองการศึกษา

๔๑ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น ๆ

เปนเครื่องเลน เลน
สนามในรมเพื่อใชในการ
เรียนการสอนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
บานเนินผาสุก

350,000 กองการศึกษา

๔๒ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น ๆ

เปนเครื่องเลน เลน
สนามในรมเพื่อใชในการ
เรียนการสอนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานทุง
หินโคน

350,000 กองการศึกษา

๔๓ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น ๆ

เปนเครื่องเลน เลน
สนามกลางแจง เพื่อใช
ในการเรียนการสอนใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบานน้ําซับเจริญ

500,000 กองการศึกษา

หนาที่ 269



เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

๔๔ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น ๆ

เปนเครื่องเลน เลน
สนามกลางแจง เพื่อใช
ในการเรียนการสอนใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบานคลอง
มะละกอ

500,000 กองการศึกษา

๔๕ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น ๆ

เปนเครื่องเลน เลน
สนามกลางแจง เพื่อใช
ในการเรียนการสอนใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ใหมถาวร

500,000 กองการศึกษา

๔๖ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย
เพื่อใชวัดน้ําหนักสวนสูง
เด็ก ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

100,000 กองการศึกษา

๔๗ การศึกษา คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้ออุปกรณอาน
บัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader) 
จํานวน  1  เครื่อง

700 กองการศึกษา

รวม ๔๗  โครงการ 1,112,680 2,684,080 2,119,980 2,946,380 2,230,980

หนาที่ 270
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สวนที่ 4  
การติดตามและประเมินผล 

 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวย การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี  2  
พ.ศ. 2559) เปนแบบท่ีกำหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดำเนินการให
คะแนน ตามเกณฑท่ีกำหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให
แลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้  

4.1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป ประกอบดวย  

1.1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  20  คะแนน  
1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร 65 คะแนน ประกอบดวย  

(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ 5 คะแนน  
(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน   

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 4.2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ินส่ีป ประกอบดวย  

2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตรและแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ  มีความชัดเจนนาไปสูการต้ังงบประมาณได
ถูกตอง 5 คะแนน  
 



รางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ    หนา ๒๗๑ 

 

(4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน  
(5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม แหงชาติ ฉบับท่ี 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ัง
ค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 5 คะแนน  
(12) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อน

การพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน   

4.3 สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม 
 4.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใชแบบสำหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1 แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน ( Performance Indicators  
(2 แบบบัตรคะแนน  (Scorecard Model หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3 แบบมุงวัดผลสัมฤทธ์ิ ( Result Framework Model (RF  
(4 แบบเชิงเหตุผล  (Logical Model  
(5 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  (Process Performance Measurement System (PPMS  
(6 แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาท่ีเกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 

Method  
(7 แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Method  
(8 แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation  
(9 แบบการประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment Model  
(10 แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model  
(11 แบบอ่ืนๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นกำหนดขึ้น  ท้ังนี้ตองอยูภายใตกรอบขอ (1 –(10 

หรือเปนแบบผสมก็ได 
เชิงปริมาณ  (Quantity เชิงคุณภาพ ( Quality ผลท่ีไดจริง  ๆ คืออะไร คาใชจาย (Cost เวลา 

(Time เป นไปตามท่ีกำหนดไวหรือไม 
ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร 
วัดผลนั้นไดหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicator : KPIs  
ผลกระทบ (Impact  

4.4 ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต 
 4.4.1 ผลกระทบนำไปสูอนาคต (เชน จะทำ สนับสนุน สงเสริม ปองกัน อยางไร เปนตน  
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ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้วา  องคกรตางๆไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือองคกร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยูรอดไดตองมีการปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม
ภายนอก 4 ประการ (PEST ตลอดเวลา ซ่ึงประกอบไปด วย 

 
๑. สิ่งแวดลอมดานการเมือง (Political Environment  
๒. สิ่งแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic Environment  
๓. สิ่งแวดลอมดานสังคม (Social Environment และ  
๔. สิ่งแวดลอมดานวิทยาการใหมๆ (Technology  
 

 
จากแผนภาพ องคการบริหารสวนตำบล มีฐานะเปนองคกรภาครัฐองคกรหนึ่ง จึงมีความ

จำเปนท่ีจะตองมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมตาง ๆ 4 ประการดังท่ี
กลาวมาแลว เพ่ือใหองคกรพัฒนา เติบโตและอยูรอดตอไปได วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองวิเคราะหตามสิ่งแวดลอมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปท้ัง 4 ประการ ดังนี้ 

1 การปรับตัวใหเขากับการเมือง  (Political Environment ท่ีเปล่ียนแปลง  
หากกลาวถึงการปกครองของไทยในปจจุบัน อาจแบงระดับการเมืองออกไดเปน 2 ระดับ 

ไดแก การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับทองถิ่น การเมืองระดับชาติ ไดแก การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในสวนของการเมืองระดับทองถิ่นนั้นยังสามารถแบงแยกยอยออก
ไดเปนหลายประเภท เชน การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแมกระท่ังการเมืองในระดับหมูบานท่ี
จะตองมีการเลือกต้ังผูใหญบานโดยราษฎรในหมูบานนั้นๆ เปนตน 

ในสภาพขอเท็จจริงปจจุบันและผลงานวิจัยตางๆท่ีเก่ียวของตางชี้วาการเมืองในระดับชาติ 
ยงัมีอิทธิพลตอการเมืองในระดับทองถิ่นอยูหลายประการ เชน การเลือกต้ังในระดับทองถิ่นตองอาศัย
ภาพลักษณของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือชวยในการหาเสียง การใหเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสวนกลาง
มายังองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเลือกใหเฉพาะทองถิ่นท่ีเปนพรรคพวกเดียวกันกับราชการสวนกลาง เปน
ตน 

ในอนาคต อำนาจหนาท่ีและบทบาทของนักการเมืองทองถิ่นและขาราชการทองถิ่นจะเปน
อยางไรนั้น สวนหนึ่งก็ขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมทางการเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซ่ึง
ถายทอดออกมาเปนนโยบายของรัฐท่ีมีตอ อปท. ซ่ึงมักสลับสับเปล่ียนกันเปน 2 กรณี กลาวคือ การรวม
อำนาจการปกครอง (Centralization หรือ การกระจายอำนาจการปกครอง ( Decentralization ดังนั้น  

 

องค์การ 

(Organization  

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

การเมือง 

(Political  

เศรษฐกจิ 

(Economic  

สังคม 

(Social  

วทิยาการ 

(Technology  
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ผูท่ีจะปฏิบัติงานใน อบต. จึงจำเปนท่ีจะตองทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยูตลอดเวลา เพ่ือบริหาร
จัดการ อปท.ใหเขากับสภาวการณดังกลาวท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

ในสวนของปจจัยการเมืองระดับทองถิ่นดวยกันเองนั้น ทุกฝายท่ีเก่ียวของจะตองเขาใจ
บทบาทหนา ท่ีของตนเอง ซ่ึงโดยหลักการแลวการตัดสินใจกำหนดนโยบายควรเปนหนาท่ีของฝายการเมือง
ทองถิ่น ทุกฝายควรตองรูความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองทองถิ่นในทุกระดับท้ังระดับ 
อบจ. เทศบาล อบต.และระดับหมูบาน เพราะการเมืองทองถิ่นเหลานี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธกันและจะตองมี
ผลกระทบตอ อปท.ไมทางตรงก็ทางออม ขาราชการทองถิ่นควรพยายามปรับขอเท็จจริงในทองถิ่นใหเขากับ
ระเบียบกฎหมายของรัฐ ซ่ึงในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไมเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการ
ของคนในทองถิ่นก็ตองเปนหนาท่ีของขาราชการทองถิ่น ท่ีจะประยุกตใชกฎหมาย ใหสามารถใชไดจริงตาม
สภาพและบริบทแวดลอมของทองถิ่นนั้นๆ จึงจะไดชื่อวาเปนนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent  
อยางแทจริง 

2 การปรับตัวเขากั บเศรษฐกิจ (Economic Environment  ท่ีเปล่ียนแปลง 
เม่ือสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไมดี ทำใหประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเปนสาเหตุของ

ปญหาอ่ืนๆท่ีกระทบตอ อปท.ตามมา ไมวาจะเปนปญหายาเสพติด ปญหาโสเภณีเด็ก ปญหาประชาชน
เรียกรองในสิ่งท่ีสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนามากกวาสิ่งท่ีแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน เชน ตองการผาหม 
กันหนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี เปนตน ซ่ึงสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอยางเขมขนของ
สำนักงานตรวจเงินแผนดิน ท่ีพยายามจำกัดขอบเขตการตัดสินใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเรื่องของ
การแจกของใหแกราษฎร  

อีกปญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีสวนรวมทางการเมืองกับ อปท. เพราะตองเอาเวลา
ไปทำงานหาเงินเพ่ือปากทองของตนเองกอน  รวมตลอดถึงปญหาความยากจนของประชาชนจะสรางความ
เขมแข็งใหกับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซ่ึงอาจสงผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เปนการสงเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยูตลอดเวลาของประชาชน เปนตน 

ดังนั้น การสรางกระบวนทัศน (Paradigm ทางความคิดใหแกประชาชนตามหลัก  “ตนเปน
ท่ีพ่ึงแหงตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเปนสิ่งสำคัญท่ีนักบริหารงาน อปท. ควรใหความสนใจท่ี
จะสงเสริมและพัฒนาในประเด็นนี ้

3) การปรับตัวเขากับสังคม (Social Environment ท่ีเปล่ียนแปลง  
ชุมชนแตละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การปฏิบัติงาน 

ในแตละพ้ืนท่ีก็ตองเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน เชน บางพ้ืนท่ีอาจเปนสังคมของคน
พุทธ บางพ้ืนท่ีอาจเปนสังคมของคนคริสตหรืออิสลาม บางพ้ืนท่ีเปนสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท บางพ้ืนท่ี
เปนสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง บางพ้ืนท่ีประชาชนใหความรวมมือกับกิจกรรมของ อปท.เปนอยางดี บาง
พ้ืนท่ีประชาชนขาดความรวมมือ บางพ้ืนท่ีอาจเปนสังคมท่ีประกอบดวยคนหลายเชื้อชาติ เปนตน  

สภาพของสังคมไทยมักเป นสังคมอุปถัมภ ผูบริห ารท องถิ่ น จึงจำเปนท่ีจะตอ งเขาใจ
ผลกระทบท่ีมาจากสาเหตุการกระจายอำนาจสูทองถิ่นท่ีสงผลโดยตรงตอความสามัคคีในสังคมทองถิ่นยุค
ปจจุบัน ตองมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแยงในสังคม เพราะคงไมมีสังคมใดในประเทศไทยท่ีจะมี
คนท่ีชอบสิ่งท่ีเหมือนๆกันไดหมด การปฏิบัติงานทุกอยางยอมมีการเห็นดวย ไมเห็นดวย ตอตาน และไม
ตอตาน อยูคู กับสังคมประชาธิปไตยเสมอ สำคัญเพียงแตวาจะสามารถลดระดับหรือแกไขความขัดแยงท่ี
รุนแรงนั้นไดอยางไร  

4 การปรับตัวเ ขากับวิทยาการใหมๆ (Technology  ท่ีเปล่ียนแปลง 
ในปจจุบันกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝกอบรมอยู เปนประจำ เชน การฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ การฝกอบรมการจัดทำเว็บไซต



รางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ    หนา ๒๗๔ 

 

องคกร เปนตน ประกอบกับกรมสงเสริมฯ มีเว็บไซตเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆท่ีจำเปนและเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท. ท่ีปรับปรุงใหทันสมัยอยู ทุกวัน เชน การเผยแพรหนังสือสั่งการตางๆผานชองทางการ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส เปนตน หากพนักงานทองถิ่นใหความสำคัญในการอานหนังสือส่ังการของกรม
สงเสริมฯทางอินเตอรเน็ตอยูเปนประจำ ก็จะนำมาซ่ึงการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและไมขัดตอระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือสั่งการท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา  
 
 4.4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองคประกอบสำคัญของขอมูลเพ่ือนำไปสู
ขอเสนอแนะ เปนตน  
 องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ มีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการ
คาดการณการพัฒนาตางๆ อยูภายใตสิ่งแวดลอมภายนอกตางๆ ดังตอไปนี้ 

การเปล่ียนแปลงท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางไร 

- แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลท่ัวประเทศ 

- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให  อปท. 

 จากการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นในแตละปท่ีผานมา  ของ
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ  ไมสามารถดำเนินการไดหมดทุกโครงการ เนื่องจาก
โครงการในแผนพัฒนาทองถิ่นมีจำนวนมาก  สวนงบประมาณมีจำนวนจำกัด  ทำใหไม
สามารถดำเนินงานตามโครงการท่ีประชาคมหมูบานแตละหมูเสนอเขามาในแผนพัฒนา
ทองถิ่นไดหมด 

 ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  จะสังเกตไดวาในการ
เสนอโครงการในท่ีประชุมประชาคมหมูบาน  จะเสนอโครงการเฉพาะในสวนของการพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เชน  ถนน  น้ำประปา  ไฟฟา  เปนตน  แตไมใหความสำคัญของ
การพัฒนาในดานอ่ืน ๆ   
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ประกาศองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. ๒561 - 2565   

ขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
................................................. 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 จึงอาศัยอำนาจตามขอ 5 ซักซอมแนวทางการทบทวน
การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น พรอมท้ังกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาทองถิ่นเปนระยะเวลาหาป (พ.ศ. 2561-
2565 องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ตามขั้นตอนการ
ทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นเรียบรอยแลว 
  ดังนั้น จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ขององคการบริหารสวนตำบล
สระขวัญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2548 ขอ 24 ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว และนำไปปฏิบัติ รวมท้ังแจงอำเภอ และ
ประกาศใหประชาชนรับทราบโดยท่ัวกัน ภายในสิบหา วันนับแตวันท่ีประกาศใช เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจายประจำปตอไป 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี    15    เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕62 
 
 
 

(นางบุญชวย  ชางนับ  
นายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

 


